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YÖNETMELİKLER

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde yürütü-

len yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/Anasanat dalı: İlgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat

dalını, 
ç) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında

anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden
fazla bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı ve bi-
lim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim prog-
ramı/programları bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını, 

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün
teklif edeceği, seçilecek üye sayısının iki katı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl
için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

ğ) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini, 
ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar 
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülür. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile ke-
sinleşir. 

(2) Enstitülerde, ilgili birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla birinci ve ikinci
öğretim, dışarıdan, yaygın, açık öğretim, tezsiz, uzaktan eğitim, yurt içi ve yurt dışı kurumlar
ile ortak yüksek lisans programları uygulanabilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dalla-
rına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 
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(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 
(3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil ile ilgili esaslar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca

geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.
Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğiti-
minde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz. 

b) Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarda YDS’den en az 65 alan
adaylar hazırlık sınıfından muaf olur. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında
yüksek lisansa başvuru için YDS’den en az 65 alınması gerekir. Üniversitelerarası Kurulca ge-
çerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı
dil şartını yerine getirmiş sayılırlar. 

c) Türkçe eğitim veren programlara başvurup yabancı dil şartını sağlayamayan öğren-
cilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan almaları
gerekir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
(5) Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması

gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mü-
lakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesap-
lanmaz.

(6) Yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puan-
larına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları
programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir
ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla
ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(7) Başvuruda bulunan aday öğrencilerin 4’lük not sistemindeki lisans mezuniyet orta-
lamalarının yüzlük not sistemine göre değerlendirilmesi, varsa kendi üniversitelerince yoksa
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tablosuna göre yapılır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans başarı notları esas alı-
nır. Kontenjan dâhilinde yer alan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.
Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından
ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, aday sıralaması ilgili anabilim/anasanat dalı
değerlendirme jürisi tarafından belirlenir.

(9) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sı-
navlarını yapmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu
tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluş-
turulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. 

(2) Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, bir
seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere
toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

18 Ekim 2016 – Sayı : 29861                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(3) Danışman öğretim üyesinin uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğ-
renimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans dersleri ile diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden seçilebilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim olarak da yürütülebilir. 
Süre 
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(3) Tezli yüksek lisans programının asgari süresi üç yarıyıldır. 
Tez danışmanı atanması 
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurul kararı

ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez
danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanlar ilgili alanda önlisans, lisans veya lisansüstü dü-
zeyinde en az iki yarıyıl ders vermiş Üniversite kadrosundaki ilgili öğretim üyeleri arasından
atanır. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
yürütülür.

(2) Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim
kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danış-
manın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu
kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar öğretim üyeleri, doktora derecesine
sahip öğretim görevlileri ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şiler arasından atanabilir. 

(3) Tez danışmanlığı, öğretim üyesinin, öğrencinin tez danışmanlığına ilgili enstitü yö-
netim kurulunca atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine
karar verdiği tarihe kadar devam eder. 

(4) Yüksek lisans öğrencileri, danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu anabilim/anasanat
dalı başkanlığına sunarlar. Tez konusu anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye iletilir ve enstitü
yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. 

(5) Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri,
öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğren-
cinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim dö-
neminin dışında da devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. 

(6) Lisansüstü programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı
on ikidir. Ancak bu sayı, tezsiz yüksek lisans danışmanlıkları, 2547 sayılı Kanunun 35 inci
maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ili-
şiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğ-
renciler ile aftan yararlanarak geri dönenler nedeniyle %50 artırılabilir.

(7) Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,
öğrenci tez aşamasında ise süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur. Bir öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için prog-
ramda alması gereken tüm dersleri ve semineri başarı ile tamamlayıp kredi koşullarını sağla-
ması gerekir. 
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(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Yüksek lisans tez sınavı tarihi, saati, yeri ve jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri
öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim
üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi ola-
maz. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda jüri beş kişiden oluşur.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygunluğuna
ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak belirttiği görüşünü ekleyerek tezin nüsha-
larını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez
savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli

diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak
hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğ-
rencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. İlgili anabilim/anasanat dalı yazısı
ekinde danışman ve öğrencinin talepleri halinde enstitü yönetim kurulu teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
enstitü ile ilişiği kesilir. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez
savunma sınavı tarihidir. 

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel
araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilir. 

Tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. 

(3) Danışman öğretim üyesi teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden, en fazla iki ders de diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. 
Süre 
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir. 

Danışman atanması 
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim/anasanat dalı kurul

kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin
yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğ-
retim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından yürütülür.

Diploma 
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci

tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. 
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitünün ilan edeceği konten-
janlar dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. İlgili kontenjanlar enstitü
kurulunun teklifi ve Senato onayı ile belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Kontenjandan fazla başvuru olması du-
rumunda öğrencilerin sıralaması ALES’in %50’si ve lisansüstü genel ağırlıklı not ortalamasının
(GANO) %50’si dikkate alınarak yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar 
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek
ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. 

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Doktora programlarında danışman teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 
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(4) Bir doktora öğrencisinin lisans döneminden ders alması durumunda alınan dersler,
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. 
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 
a) Bilime yenilik getirme, 
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. 
(7) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin alması gereken öğretimde planlama ve

değerlendirme ile gelişim ve öğrenme dersleri kredisiz olup başka bir yükseköğretim kuru-
mundan da alınabilir. Bu derslerde öğrenciler başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir.

(8) Lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunlu olan bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında bir kez
alınması yeterlidir. Bu dersi/dersleri yüksek lisans öğreniminde alıp başarılı olan öğrenciler
doktora öğrenimlerinde talep etmeleri durumunda dersten/derslerden muaf tutulurlar.

(9) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

türünde en az 55 puana sahip olmaları, 
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın tü-
ründe en az 55 puana sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olması ve ALES’ten baş-
vurduğu programın türünde en az 80 puana sahip olmaları 

gerekir.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır. 
(3) Doktora programlarında başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu;

ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun
%20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. 

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notunun en az 70
puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili ALES ya da temel tıp puanının %50'sinin, lisans başarı
notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğ-
rencilerin başarı notu hesaplanmaz. 
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(7) Doktora programlarında yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına
göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları program-
lara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü
müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla ALES puanı, lisans
not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(8) Başvuruda bulunan aday öğrencilerin 4’lük sistemdeki lisans mezuniyet ortalama-
larının 100’lük sisteme göre değerlendirilmesi, varsa kendi üniversitelerince yoksa Yükseköğ-
retim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tablosuna göre yapılır.

(9) Doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavla-
rını yapmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu ta-
rafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluştu-
rulur. 

Süre 
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ve doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(5) Doktora programlarında kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik ve tez önerisi
savunma sınavında başarılı olan öğrencinin, en az üç tez izleme komitesi raporu sunmak kay-
dıyla tezini sonuçlandırma süresi en az üç yarıyıldır. İlk tez izleme komitesi toplantısı tez ko-
nusunun kabulünü izleyen bir sonraki yarıyılda yapılır.

Tez danışmanı atanması 
MADDE 18 – (1) Her öğrenci için bir danışman, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul ka-

rarı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazısı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ens-
titüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci danışman Üniversite kad-
rosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için öğretim üyeliği
süresi içerisinde başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

(3) Anabilim/anasanat dalında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi da-
nışman olarak atanabilir. 

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda da-
nışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu
kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar öğretim üyeleri, doktora derecesine
sahip öğretim görevlileri ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şiler arasından da atanabilir. 
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(5) Tez danışmanlığı, öğretim üyesinin, ders saati ücreti karşılığı ders görevi verilen
emekli öğretim üyeleri de dâhil öğrencinin danışmanlığına ders ve tez dönemleri için ilgili ens-
titü yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezu-
niyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. 

(6) Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları tez danışmanlığı ve uz-
manlık alan dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve öğrencinin
mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar kayıtlı olmak şartı ile
eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Tez danışmanlığı ve uzmanlık alan dersleri
krediden sayılmaz.

(7) Lisansüstü programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı
on ikidir. Ancak bu sayı, tezsiz yüksek lisans danışmanlıkları, 2547 sayılı Kanunun 35 inci
maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ili-
şiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğ-
renciler ile aftan yararlanarak geri dönenler nedeniyle %50 artırılabilir.

(8) Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,
öğrenci tez aşamasında ise süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yeterlik sınavı 
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan her doktora öğrencisi yeterlik
sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür.

a) Doktora yeterlik komitesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve o anabilim/anasanat
dalında yer alan bilim dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş kişiden oluşur. Bilim dalı sa-
yılarının az veya çok olması durumunda komite anabilim/anasanat dalı kurulunca oluşturulur.
Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-
mek amacıyla sınav jürileri kurar. 

b) Doktora yeterlik sınav jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı yazısı ekinde,
doktora yeterlik komitesi önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla danışman dâhil ilgili ana-
bilim/anasanat dalından seçilen ve en az ikisi üniversite dışından olmak üzere, beş öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
tam puan üzerinden 65 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jü-
rileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi olmak üzere öğ-
retim planında belirtilen derslerini başarı ile tamamlamış öğrencinin başvurması halinde; ana-
bilim/anasanat dalı kurul kararı ekli anabilim/anasanat dalı başkanının yazısı, enstitü yönetim
kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılabilir.
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Tez izleme komitesi 
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının anabilim/anasanat dalı kurul kararı ekli önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından veya başka bir yükseköğretim kurumun-
dan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse
komite toplantılarına katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının anabilim/anasanat dalı kurul kararı ekli önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
ve danışman öğretim üyesi tarafından önerilen savunma tarihi ve yerini içeren doktora tez öneri
formunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye sunar. Enstitü yönetim kurulu
onayı alındıktan sonra öğrenci tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İlgili dönemde tez iz-
leme komitesi toplantısı yapılmayan veya toplantıya katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğ-
renci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda
o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. 

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin enstitü tarafından be-
lirlenen tez yazım kılavuzuna uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak be-
lirttiği görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir. 

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. 
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(4) Doktora tez jürisi, tez savunma sınav tarihi ve yeri; danışman önerisi, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı kurulu kararı, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez
savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez
savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması 
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracı-
lığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da
sağlamak kaydıyla, doktora tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlen-
miş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili ensti-
tüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak
kazanır. İlgili anabilim/anasanat dalı yazısı ekinde danışman öğretim üyesi ve öğrencinin ta-
lepleri halinde enstitü yönetim kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar 
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

Başvuru ve kabul 
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. 

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. 

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir. 

Süre 
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Danışman atanması 
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı anabilim/anasanat dalı ku-

rul kararı ile her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uy-
gulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir
danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir. Danışman ataması, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorun-
ludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek li-
sans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. 

(2) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-
revlileri arasından seçilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından belirlenen
tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. 
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir in-
tihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu
dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danış-
manı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. 

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. İlgili anabilim/anasanat dalı yazısı ekinde danışman öğretim üyesi ve öğ-
rencinin talepleri halinde enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
enstitü ile ilişiği kesilir. 

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü 
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim
kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gider-
mek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı
kurulunca kararlaştırılarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye sunulur.
Bu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine ge-
çemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı
sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar 2/8/2015 tarihli ve 29433
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. 

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri için alınması gereken kredi, ilgili lisansüstü prog-
ramı için belirlenen kredi miktarını aşamaz.

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, kayıt yenileme ve ders ekleme çıkarma tarihleri arasında ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz. 

(3) Özel öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilerin, yüksek lisans programlarına başvuruları için bir lisans ve doktora

programlarına başvurular için ise bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
b) Özel öğrenciler, her dönem en çok iki derse kabul edilirler. Özel öğrenciler için ayrıca

ders açılmaz. İlgili anabilim/anasanat dalında açılmış olan ve en az bir asıl öğrencinin kayıt-
lanmış olduğu dersler arasından ders seçimi yapılır.

c) Özel öğrenciler, belirlenen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermekle
yükümlü olup, asıl öğrenciler gibi kayıt yaptırdıkları derslerin bütün koşullarına uymak zorun-
dadırlar.

ç) Özel öğrencilere hiçbir diploma ya da unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve
aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

d) Özel öğrencilerin asıl öğrencilik haklarını kazanmaları durumunda, özel öğrenci ola-
rak başarmış oldukları dersleri gösteren belgeyi dilekçelerine ekleyerek kayıt yenileme ve ders
ekleme çıkarma tarihleri arasında ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına verirler. Danışman
öğretim üyesinin görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları dersler, kayıt yaptırdığı lisansüstü
programın dersleri yerine sayılabilir. Muafiyeti verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen
derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı ve bu Yönetmelikte belirtilen kabul koşullarını sağlayan öğrenciler, lisansüstü prog-
ramlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektör-
lükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla ol-
ması durumunda, bu öğrencilerin sıralaması genel ağırlıklı not ortalamalarına (GANO) göre
yapılır. Bu öğrenciler için anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak
yapılabilir.
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(3) Öğrencinin başarılı sayılması için yatay geçiş yaptığı tarihe kadar almış olduğu ders-
lerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması gerekir. 

(4) Yatay geçiş yapacak öğrencinin geldiği enstitüde yapılan doktora yeterlik sınavı ge-
çerli kabul edilir. 

(5) Yatay geçiş ile kesin kaydı yapılan öğrencilerin geldikleri kurumdan alıp başarılı
oldukları derslerin geçme notları, kabul edildikleri programın dersleri ile eşleştirilerek uygun
bulunanlar transfer dersi olarak transkriptlerine işlenir. Transfer edilen derslerde kabul edil-
dikleri programın eşdeğer AKTS kredisi esas alınır. Başarılı olunan derslerin harf dönüşümünde
öncelikle öğrencinin dersi aldığı üniversitenin dönüşüm tablosu kullanılır.

(6) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulları
tarafından yapılır ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

(7) Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki yükseköğretim kurumunda geçirdiği süreler
azami öğrenim süresinden sayılır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşebilmesi için, ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermeleri gerekir. Kayıt için istenen
belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Programa kayıt hakkı ka-
zanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların
yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenci, kayıt yenileme süresi içinde, her yarıyıl kaydolacağı derslerle ilgili, da-
nışmanının görüşünü alarak kayıtlarını elektronik ortamda yapar. Ders kayıtlarıyla ilgili nihai
sorumluluk ve onaylama yetkisi öğrenciye aittir. Ders ekleme-çıkarma haftası ile mazeret
kayıtları dışında kalan zamanlarda kayıt yenileme ve ders ekleme-çıkarma işlemi yapılamaz.
Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ta-
rafından yapılır.

(3) Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik hak-
larından yararlanabilirler.

(4) Danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler, Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından li-
sansüstü ders alabilirler. 

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan öğren-
ciler, aldıkları derslerin kredilerine sayılması hususunda yarıyılın ilk haftasında anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına başvururlar. Yapılan ders eşleştirmelerinin neticesine göre anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ile bu derslerin krediye sayılmasına ve hangi yarıyıla intibak-
larının yapılacağına enstitü yönetim kurulu, yarıyılın üçüncü haftası içinde karar verir.

Programlar
MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. 

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulları ve başkanlarının önerileri
üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-
dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 
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b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır. 

Sınavlar
MADDE 35 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından olu-

şur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer
faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından
ders plânında belirtilir. 

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zo-

rundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti ol-
madan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya
faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.

(4) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğ-
rencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. 

(5) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilmek zo-
rundadır.

(6) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye
tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.

(7) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 

Değerlendirme 
MADDE 36 – (1) Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için; teorik

derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması ge-
rekir. Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, Yükseköğretim Kurulu tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından düzenlenir. 

(2) Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
(3) Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı

olabilmek için harf notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. 
(4) Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmaz.

Uzaktan eğitim programlarında, gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel
başarıya etkisi %20’den fazla olamaz.

(5) Harf notunun 4’lük not sistemindeki karşılığı aşağıdaki gibidir.
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2,0
65-69 DC 1,5
60-64 DD 1,0
50-59 FD 0,5
0-49 FF 00
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(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler; uzmanlık alan dersleri; alan, klinik
ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz.

(7) Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer. Final sınavına girme şartını yerine geti-
ren, ancak final sınavına girmeyen öğrenciler ile final sınavına girdikleri halde başarısız olan
öğrenciler veya not yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Ancak not yük-
seltmek amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin bütünleme sınavları esas alınarak geç-
me notu belirlenir.

Notlara itiraz 
MADDE 37 – (1) İlan edilen sınav notları ile ilgili itirazlar, sınav sonucunun ilanını

izleyen on işgünü içinde öğrencinin veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine, ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt silme
MADDE 38 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, kayıt sildirme di-

lekçesi ile ilgili enstitüye başvurur ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıt silinir. Bu takdirde
ödenmiş olan katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez.

(2) Kayıt sildiren veya disiplin suçundan dolayı kaydı silinen öğrencinin durumu, da-
nışmanına, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı
MADDE 39 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu olmayan ders/derslerin yerine da-

nışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile başka
ders/dersler alabilir. Başvuruların akademik takvimde açıklanan ders ekleme ve çıkartma haf-
tasında yapılması zorunludur.

Geçerli sayılan mazeretler
MADDE 40 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin enstitü yönetim ku-

rullarınca kabul edilmiş olması koşuluyla söz konusu öğrenciler için mazeret sınavları açılır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen maze-

retinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla doğal afetlere maruz kalması,
c) Yakınının vefatını belgelemesi,
ç) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulu kararı

ile görevlendirilerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılması,

d) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması.
(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden

itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne
sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenime ara verme izni
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı nedenlerinin bulunması veya eği-

tim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli
sayılabilirler. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunlarını
bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır.

(2) Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
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Disiplin 
MADDE 42 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak

veya ilgili enstitü ve/veya enstitü web sayfasında ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili bi-

rimlere bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve programa

yönelik koşullar Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalı kurulları tarafından belirle-
nerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kon-
tenjanlar ile programa yönelik koşullar enstitü kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere
Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. 

(2) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler,
başvuru şekli ve diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Başvurular ilanda belirtildiği şekilde şahsen
veya elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı
örneği kesin kayıtta teslim edilir. Uzaktan öğretim öğrencileri belgelerinin asıllarını veya onaylı
örneğini posta yolu ile gönderebilirler. Söz konusu ilan her yarıyıl için verilebilir. 

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyan ettiği belgelere
dayanılarak işlem yapılır. 

(4) Sınav ve kayıt ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür. 
Diğer hükümler 
MADDE 45 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. 
(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı adayların başvuru ve kabul işlemleri Senatoca belirtilen esaslara göre
yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 46 – (1) 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal

Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci maddenin dördüncü fıkrası
uygulanmaz. 

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce lisansüstü eğitime kayıtlı öğrenciler için
azami süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

Yürürlük 
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetme-
liğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü: Merkeze bağlı birimlerin hemşirelik hizmet-

lerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu yöneticiyi,
c) İşletme Direktörü: Merkezin İşletme Direktörünü,
ç) Merkez (Hastane): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
d) Mütevelli Heyet: Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,
e) Mütevelli Heyet Merkez Temsilcisi: Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen tem-

silciyi,
f) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
g) Rektör Yardımcısı: Tıp Fakültesi ve Merkezin bağlı olduğu Rektör Yardımcısını,
ğ) Tıbbi Direktör (Başhekim): Merkezi temsil eden ve Merkeze bağlı tıbbi birimlerin

yönetimi ile tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,
h) Tıp Fakültesi: Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesini,
ı) Senato: TOBB Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
j) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olan kurulu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“b) Tıbbi Direktör (Başhekim),”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Yönetim Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya Mütevelli

Heyet Merkez Temsilcisi başkanlığında, Dekan, Tıbbi Direktör (Başhekim), İşletme Direktörü
ve Üniversitede görevli bir öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerden; Tıbbi Direktör (Başhekim), İşletme Direktörü ve Üniversite öğretim
üyesi Rektör tarafından üç yıl için Yönetim Kurulunda görevlendirilir. Görev süresi sona erenler
tekrar görevlendirilebilir. Diğer üyelerden Rektör Yardımcısı ve Dekan görevleri devam ettiği
sürece Yönetim Kurulunda yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 10 – (1) Tıbbi Direktör (Başhekim); Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından,

Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir.
Görev süresi biten Tıbbi Direktör (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir.”

18 Ekim 2016 – Sayı : 29861                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Tıbbi Direktörün (Başhekimin) görevleri şunlardır:
a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata ge-

çirilmesine, kalitesinin sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek, çalışma sonuçlarını takip etmek.
c) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.
ç) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin gelişti-

rilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesine önderlik etmek.
d) Başhekim yardımcısı ve Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü ataması için Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak.
e) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar

yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin çalışmalarını ve performansını takip et-
mek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekim-
lerin ve bakım ekibinin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler
hazırlamak.

g) Tıp Fakültesi lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin klinik eğitim ve uygulamalarına
destek olmak, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı baş-
kanlıkları ile ortak programları koordine etmek.

ğ) Rektör tarafından verilen veya Yönetim Kurulunda kararlaştırılan diğer görevleri
yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 14 – (1) Hastane ve hastaneye bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

üniteler, yürüttükleri hizmetler açısından bağlı bulundukları Tıbbi Direktör ve İşletme Direk-
törüne ve nihai olarak da Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

(2) Tıp Fakültesi bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları
sorumluluk alanlarına giren Merkez ünitelerinde sağlık hizmetlerinin en verimli ve en iyi şe-
kilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulu-
nurlar.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve
değerlendirilmesi amacıyla kurul ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda
görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2016 29805
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU GELİŞİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu

Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite mensuplarının, üçüncü tarafların, özel ve kamu kesimi kurum ve kuru-

luşların hizmet içi, teknik ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla; örgün, uzaktan

ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında kalan tüm eğitim prog-

ramlarını düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak personel belgelen-

dirme hizmeti sunmak.
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c) Danışmanlık hizmeti vermek; seminer, konferans, kongre, panel, sempozyum, çalış-

tay, alan araştırması ve sınav organizasyonları yapmak.

ç) Türkiye’nin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit et-

mek ve nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek.

d) Eğitim-öğretim alanında geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik

ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

e) Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında teknik ve mesleki eğitim

standartlarının belirlenmesi, yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması, akreditasyon, yetkilen-

dirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetler yürütmek.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, bilimsel araştırma merkez-

leri, özel ve kamu kesimi kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği protokolleri kapsamında

eğitim, belgelendirme ve mesleki faaliyetleri yürütmek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde oluşturulan inceleme ve değerlendirme komis-

yonlarına bilirkişi görevlendirmek ve uzman görüşü desteği sağlamak.

ğ) Mütevelli Heyet, Rektör ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde

bulunmak.

h) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eği-

timci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler,

sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbir-

likleri gerçekleştirmek.

ı) Kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütül-

mesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esaslarını protokolle belirlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzman Üniversite

öğretim elemanları veya konuyla ilgili tecrübesi olan ve lisansüstü eğitim almış Üniversite per-

soneli arasından, Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir.

(2) Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları veya lisansüstü eğitim almış Üniversite

personeli arasından bir kişiyi dört yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere

Rektöre teklif eder.

(5) Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür.
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(6) Müdür Yardımcısı, Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre
karşı sorumludur.

(7) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde Müdür Yardımcısının değiştirilmesini Rektöre tek-
lif edebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli

önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,
d) Merkezin, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari bi-

rimleriyle koordinasyonunu sağlamak,
e) Merkezin araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle

ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
f) Merkezin çalışma alanında yapılan ve Merkezin rol ve işlevleri ile ilgili tüm ulusal

ve uluslararası etkinliklere katılmak,
g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak,
ğ) Merkezin idari, mali ve insan kaynağı ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bil-

dirmek,
h) İhtiyaç hallerinde Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki diğer resmi veya özel ku-

rum ve kuruluşlardan, belirlenecek alanlarda ilgili bilim adamı, araştırmacı, uzman, eğitimci,
idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

ı) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

i) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, perso-
nelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat
hükümlerine göre sürdürülmesini denetlemek.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını, yardımcısı da bulun-
mazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini süre kısıtlaması olmaksızın vekil olarak bırakır.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim

elemanları ve diğer üniversitelerden lisansüstü eğitim almış kişiler arasından, Müdürün önerisi
üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni
bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez olağan olarak ge-
rekli hallerde ise olağanüstü toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunu gerekli hallerde her zaman
toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplan-
tılarda çekimser ve vekâleten oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Ardı ardına iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan
üyenin kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin mali planlamalarını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,
d) 2547 sayılı Kanun hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve konularında uzman akademik personel
ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve bilgisine başvuru-
labilecek kişiler arasından, Müdür tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, yenileri belirlenir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile olağan, Müdür gerekli gör-
düğü takdirde ise olağanüstü toplanır.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
b) Merkezin uzun vadeli planları ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek,
c) Merkezin genel strateji ve politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağla-

mak,
d) Merkezin faaliyetlerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürüt-
mek ve verimliliği artırmaya yönelik olarak ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kuru-
lunun kararı ile çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları ve uygulama birimlerinin görevleri, görev süreleri ve üyeleri Yö-
netim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacının karşılan-
masına ilişkin usuller şunlardır;

a) 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görev-
lendirmeler,

b) Müdürün teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel.
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(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda lisans ve lisansüstü öğrenciler, 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

(3) Gerekli görüldüğü durumlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan ku-
rum ve kuruluşlardan personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek
her türlü alet, araç, ekipman ve demirbaşlar, Rektörlük tarafından Merkezin kullanımına tahsis
edilir.

Gelir Kaynakları

MADDE 16 – (1) Merkezin gelir kaynakları şunlardır;
a) Üniversite bütçesinden ayrılacak ödenekler,
b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden

elde edilen gelirler,
ç) Her türlü yardım ve bağışlardan sağlanacak gelirler,
d) Diğer gelirler.
Giderler

MADDE 17 – (1) Merkezin giderleri şunlardır;
a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,
b) Yönetim ve personel giderleri,
c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.
Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi, Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Başkan
bu yetkisini, Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kalmak üzere Rektöre devre-
debilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyet
ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 10/2/2012 tarihli ve 28200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Yönetmeliğin
29 uncu maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan düzenlemeye istinaden görevlendirilmiş Mü-
dür ve diğer personel, yeni bir görevlendirme işlemine gerek kalmaksızın bu Yönetmelikte ta-
nımlanan azami görev sürelerine riayet edilmek suretiyle mevcut görevlerine devam ederler. 

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın üretiminden kuru küspe ambarına taĢınacak 20.000 Ton kristal Ģekerin 

karayolu ile nakliyesi hizmet ihalesi Açık ihale usulü ile ve kapalı zarfta teklif alma yöntemi ile 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile 

devam edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2016/419099 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30    Pbx.-0 356 275 35 36/39 

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

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üretimden kuru küspe ambarına 20.000 Ton kristal 

ġekerin karayolu ile nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Seker Fabrikası 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 28/10/2016 Cuma günü, Saat 10:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 28.10.2016 Cuma günü, saat 10.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

ġeker Fabrikası haberleĢme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Ġdarece hazırlanmıĢ cetvelde yer alan her bir iĢ kalemi için teklif 

birim fiyat üzerinden verecek olup; Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢmesi imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 45 (KırkbeĢ) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 9045/1-1 
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FABRĠKAMIZ ĠHTĠYACI ―42.000 KG. SĠYAH KAUÇUK HAMURU ‖ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

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

ĠHALE KAYIT NUMARASI : 2016 / 416510 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195/C ESKĠġEHĠR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat)   Dahili 1476 - 1478 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 42.000 Kg. SĠYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI 

  (KAU - Tġ - 014 - K Nolu Teknik ġartnameye Göre) 

  0,5 mm.lik 17.000 Kg. / 2 mm.lik 8.000 Kg. / 4 mm.lik 

17.000 Kg. 

b) Teslim Yeri : EskiĢehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla SözleĢme imzalandıktan sonra, 

  1. Parti KASIM 2016 ayı 4. Hafta - 21.000 Kg. 

  2. Parti MART 2017 ayı 1. Hafta - 21.000 Kg. olarak 

teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EskiĢehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 31.10.2016 Pazartesi - Saat: 14.00 

c) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler Ġdari Ģartnamemizin 7. ve 8. 

maddelerinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C 

EskiĢehir adresinde görülebilir ve 75.-TL (YetmiĢ beĢ Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Ġhale 

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

isteyenler, posta masrafı dahil 75. - Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZĠRAAT BANK. - 

Y.EMRE ġB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKĠġEHĠR 

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

5001 5800 7295 8693 25 - T.Ġġ BANKASI - ESKĠġEHĠR ġB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 

61 - AKBANK - ESKĠġEHĠR ġB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ġEKERBANK- 

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

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

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

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

beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
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ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

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

olarak kabul edilecektir. 

6 - Teklifler, 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.ġ.F.A.ġ. ESKĠġEHĠR 

MAKĠNA FABRĠKASI HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

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

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleĢme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

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 30 (otuz )takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Ġhale T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 9027/1-1 

—— • —— 

30 KALEM KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı, 30 Kalem Konveyör Bant Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 

9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası ĠBAN: TR03 0001 0024 

7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.11.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife açıktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 8897/1-1 
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IP GÜVENLĠK KAMERA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı IP Kamera Güvenlik 

Sistemi teknik Ģartnamesine ve Huawei markasına 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 (130,00 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 Ģartnamesinin, markasının, Ofis Ticari Ģartnamesi 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 28.10.2016 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 14.15’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 edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Huawei markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları 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. 

 9050/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Muğla BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar donanım ve yazılım teknik Ģartnamesine ve malzeme listesinde yer alan 

marka/modeline 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, ihale doküman bedelini (130.-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 Ģartnamesi, malzeme listesinde yer alan marka/modeli, Ofis Ticari Ģartnamesi 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, 26/10/2016 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, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

malzeme listesinde yer alan marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları 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 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. 

 9051/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM, YAZILIM VE 

LĠSANSLAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Aydın BüyükĢehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Ġhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Donanım, Yazılım ve Lisanslar 

teknik Ģartnamesine ve malzeme listesinde yer alan marka/modellerine 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 (130.-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 Ģartname ve malzeme listesi 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, 27/10/2016 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 Ģartnamesine ve marka/modeline 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. 

 9052/1-1 
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ĠSTANBUL ĠLĠ ÜSKÜDAR ĠLÇESĠ BULGURLU MAHALLESĠ 77 ADA 5 PARSEL VE  

1083 ADA 56 PARSELDE ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMI ĠġĠ 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

―Ġstanbul Ġli Üsküdar Ġlçesi Bulgurlu Mahallesi 77 Ada 5 Parsel ve 1083 Ada 56 Parselde 

Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢım ĠĢi‖ ihalesi; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp, 

―Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak 

Tesisi ve Arsa SatıĢı KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin‖ (DeğiĢik: 27/02/2007-26447 

R.G./10. Md.) 26. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak Açık Ġhale Usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5   34307 Halkalı 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

b) Telefon numarası : (212) 495 40 40 

c) Faks numarası : (212) 495 12 95 

2 - Ġhale konusu arsa satıĢ karĢılığı gelir paylaĢım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 77 Ada 5 Parsel Deki 23.820,00 m2 Yüzölçümlü 

TaĢınmaz Ġle 1083 Ada 56 Parsel Deki 29.735,00 m2 

Yüzölçümlü TaĢınmazlara ĠliĢkin Arsa SatıĢ KarĢılığı 

Gelir PaylaĢım Modeli Ġle Ġhale Edilmesi. Toplam 

53.555,00 m2 

b) Yapılacağı yer : Ġstanbul Ġli Üsküdar Ġlçesi Bulgurlu Mahallesi 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 1265 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5   34307 

Halkalı - Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 03.11.2016 - 14.30 

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 ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. 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 Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. 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,  
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4.1.3. ġekli ve içeriği Teklif Alma ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Teklif Alma ġartnamesinde belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

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

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

belge.  

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 

dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

4.1.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair birinci 

oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

32.000.000 TL’den (OtuzikimilyonTürkLirası) az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,  

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

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri;  

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  
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Ġsteklinin cirosunun 50.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarın 35.000.000 TL’den az 

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

sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son on beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimi olarak Ġstekliler tek bir sözleĢme kapsamında kaba ince olarak bitirdikleri en 

az 40.000 m² komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Dinlenme Tesisleri, Kültür 

Eğlence, konut, fabrika, vb. inĢaatı deneyim belgesi, iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme ile 

belgelendirilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az birinin 

yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karĢılamak 

zorundadır. Ortaklığı teĢkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın tamamını (%100) 

karĢılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz. Yapı kullanma izin belgeleri kabul 

edilmeyecektir. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ġhale, yerli ve yabancı inĢaat firmalarına 

ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluĢlarıyla yapacakları ortak giriĢimlere açıktır. 

Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) Ġstanbul Hizmet Binası adresinden satın 

alınabilir.  

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

(Toki) Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan 

Süleyman Hastanesi karĢısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresine elden teslim 

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

8 - Bu iĢin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satıĢ karĢılığı satıĢ toplam gelirinin 

(ASKSTG)’nin %2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satıĢ toplam gelirinin (ASKSTG)’nin %4’üdür. 

Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir. 

9 - Teklifler, Teklif Alma ġartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir Ģartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11 - Ġhale dosyasını Ġdare’den temin eden istekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını, 

24/10/2016 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile Ġdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular 

ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli durumlarda düzenlenecek 

―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün 

önce tüm isteklilere Ġdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5    34307 Halkalı Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

Tel: 0 (212) 495 40 40     Faks: 0 (212) 495 12 95 9070/1-1 
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ĠRTĠFAK HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Madde 1 - Ġhale konusu taĢınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı, 

a) Niteliği : Kampüs içerisinde bulunan 50.000 m2 alan 

üzerinde otopark, zemin ve birinci kattan oluĢan 

bina yapımı ve çevre düzenlemesi içeren; Öğrenci 

ve Personel YaĢam Merkezi, Otopark Yapım ve 

ĠĢletilmesi. 

b) Yeri : Uludağ Üniversitesi, Görükle/BURSA Kampüsü 

içerisinde 5361 ada, 63 ve 71 No.lu parsellerdir. 

c) Miktarı, Hakkın Süresi : Ön izinli, 24 (yirmidört) yıl süreli irtifak hakkı 

tesisi. 

Madde 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı veya görülebileceği, 

Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Ġhale dokümanı 

satıĢ bedeli alındı belgesi karĢılığında Strateji ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine 

yatırılacaktır.) 

a) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği yer : Uludağ Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA 

b) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi : http://www.uludag.edu.tr/yapiisleri 

c) Ġhale dokümanının  

    satın alınabileceği yer : Uludağ Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA 

d) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli : 500,00.-TL 

Madde 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 

a) Ġhalenin yapılacağı adres : Uludağ Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA 

b) Tekliflerin sunulacağı adres : Uludağ Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire 

BaĢkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 31/10/2016 

d) Ġhale (son teklif verme) saati : 14.30 

e) Ġhale komisyonunun toplantı yeri : Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Ġhale 

Toplantı Salonu 

f) Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

(muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır. 

g) Aynı kanunun 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki hükümler sırasıyla uygulanacak, 

geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 

yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 
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h) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

ı) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 

kesin teklif olarak kabul edilecektir. 

i) Ġhale (son teklif verme) saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

j) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

Madde 4 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı, 

a) Ġlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 800.000,00-TL (sekizyüzbinTürkLirası) dır. 

b) Geçici teminat miktarı 240.000,00- TL (ĠkiyüzkırkbinTürkLirası) dır. 

c) Ġstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler. 

Madde 5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

Ġhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve bu Kanunun 74 

üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen Ģartları taĢımaları, aĢağıda istenilen 

belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir. 

a) BaĢvuru Dilekçesi, 

b) Yasal yerleĢim yeri sahibi olduklarına iliĢkin belge, (Gerçek kiĢiler için, Nüfus 

Müdürlüklerinden, Tüzel KiĢiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile 

belgelendirilecektir.) 

c) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (Ġstekli tarafından bir dilekçe ile 

belgelendirilecektir.) 

d) Gerçek kiĢilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

gösteren belge, (Ġlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti) 

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

e1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e2) 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, 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

f1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

f2) 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, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) ġartnamenin 7 inci maddesinde belirtilen yeterliliğinin belirlenmesi için ihalenin 

yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 

sunabilirler. 

ı) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen 

miktarda geçici teminatın yatırıldığına iliĢkin belge, (Teminat mektubu verilecek ise süresiz 

olmalıdır.) 

i) Ġhale dokümanını satın alındığına iliĢkin belge, 

j) Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu, 

k) Ġhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile 

birlikte sunulması zorunludur. Yer Görme Belgesi Uludağ Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı tarafından düzenlenecektir. 

l) Teknik personel taahhütnamesi, 

m) Ġhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair beyanını belirtir belge, (Ġhale 

üzerinde kalan isteklinin sözleĢme aĢamasında bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmıĢ olan 

vergi borcu bulunmadığına dair belge veya noter tasdikli örneğini) 

n) Ġhale ilan tarihi itibariyle SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına 

dair beyanı belirtir belge, (Ġhale üzerinde kalan isteklinin sözleĢme aĢamasında SGK (Sosyal 

Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini) 

o) ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iĢ ortaklığı beyannamesi ve ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleĢmesini, 

p) Ġsteklinin teklif ettiği bedelin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da serbest mevduatını gösterir banka referans 

mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ 

olmalıdır. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

r) Ġlan tarihi ile ihale tarihi arasındaki dönemde alınmıĢ, kredi borcunda temerrüde 

düĢmediğine dair kanıtlayıcı belge, 

s) Güvence bedeli olarak 250.000,00 TL (ikiyüzellibinTürkLirası) tutarında teminat, (Bu 

belge sözleĢme aĢamasında verilecektir.) 

Madde 6 - Ġhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

Ġlan olunur. 9025/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 22/08/2016 

tarih ve 21491294-050.01-409/384 sayılı kararı gereği Kat KarĢılığı ĠnĢaat yaptırılmak üzere ihale 

edilecektir. 

ĠLĠ : Hatay 

ĠLÇESĠ : Arsuz 

MAHALLESĠ : Fahura 

PARSEL NO : 46 

YÜZÖLÇÜMÜ : 30,745 m2  

CĠNSĠ : Tarla 

MUHAMMEN BEDELĠ  : 15.950.000,00.TL 

(OnbeĢmilyondokuzyüzellibintürklirası) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 478.500,00.-TL 

(DörtyüzyetmiĢsekizbinbeĢyüztürklirası) 

ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ : 17/11/2016 PerĢembe günü saat 10.00  

Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz üzerine; 

1 - Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karĢılanmak üzere; imar planı 

tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunulması, belediyenin karar mercilerine onaylatılarak 

resmiyet kazandırılması, DOP oranının %40’ı aĢmaması, aĢması durumunda %40’tan fazlasının 

ekspertiz raporunda belirtilen arsa satıĢ bedeli üzerinden idaremize def’aten ödenmesi, taĢınmazın 

imar parseli haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18. maddesine 

göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleĢememesi durumunda yine aynı kanunun 15. ve 

16. maddesine göre iĢlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere iĢlem dosyasının 

hazırlatılması ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluĢan imar parsellerin tapularının 

çıkarılması, bu iĢlemler için her türlü masrafların da istekli tarafından karĢılanması, imar planı 

tadilat taslağına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun 

olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) 

hazırlanması, taĢınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taĢınmazlar üzerindeki tüm yapıların 

yıkılması (varsa) enkazın iĢyerinden uzaklaĢtırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, 

ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından temin 

edilmesi, uygulama projesinin Ġdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına 

onaylatılması, tüm inĢaatın bitirilerek iĢin fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanması, 

2 - Mimari avan projesine göre en az; satıĢ değeri olarak %44,12 kat karĢılığı oranına 

tekabül eden 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 nolu olmak üzere toplam 13 (on üç) adet 

villaya ilave olarak 1 adet iĢyerinin (marketin) ve 1.000,00.- TL nakit paranın vakfına verilmesi, 

3 - Ġmar durumu değiĢikliği veya baĢka herhangi bir nedenle avan projede iyileĢme olması 

halinde sözleĢme oranında vakıf payına yansıtılması, 

4 - PaylaĢım dıĢı alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi, 

5 - Mimari avan projesinin ilgili meslek odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak 

üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan iĢin yüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi, 

6 - Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, ilgili kurum ve kuruluĢlarca zemine iliĢkin önerilebilecek tahkim ve iyileĢtirme 

çalıĢmaları da dahil olmak üzere, tüm iĢ ve iĢlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması, bunlara iliĢkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karĢılanması, 

7 - SözleĢme imzalanma tarihinden itibaren inĢaatın tamamlanıp kullanıma açılıncaya 

kadar taĢınmazın baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından 

sağlanması, 

kayıt ve Ģartlarıyla kat karĢılığı inĢaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıĢtır. 
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2 - Ġhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, ġehit Mustafa Sevgi 

Caddesi No: 2  ANTAKYA/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasının 4. katındaki çok amaçlı salonunda toplanacak Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanını mesai saati içinde, ġehit Mustafa 

Sevgi Caddesi No: 2  ANTAKYA adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım, 

Sanat Eserleri ve Yapı ĠĢleri ġube Müdürlüğü’nde görebilirler. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 5. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 17/11/2016 günü 

PerĢembe günü saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Hatay Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz). 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dıĢ 

zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.  

a) ġekli ve içeriği Ģartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif 

mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları iç zarf,  

b) Ekli örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge, 

c) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

c.1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti,  

c.2) TüzelkiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gerekir). 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da asîmin idareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 

d.1) Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 

d.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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti. 

e) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 

f) Bu Ģartnamenin 12.3 üncü maddesinde yazılı geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

g) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde idareden temin edilecek ortak giriĢim 

beyannamesi, 

h) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan 

idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra-ilk ilan günü dahil düzenlenmiĢ olması gerekmektedir) 

ı) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere; ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son on beĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 
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4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ "ĠĢ Deneyim Belgesi" veya ilgili 

Belediyeden alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina 

inĢaatına ait ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti 

veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, iĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; 

yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, 

son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının 

%50'si değerlendirilir, 

ı.1) Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

ı.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde idarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

ı.3) Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

j) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

k) Ġdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

iliĢkin yazılı beyanını vermesi, 

l) Ġhale dokümanının satılması halinde satın alındığına dair makbuz, 

m) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine 

uygun yazılı beyanı 

n) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 100,00 TL olup, Vakıflar Bankası Antakya Merkez 

ġubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına iĢin ismi ve 

istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (d), (e), (g), (j), (k) ve (m) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, gazete idaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

DıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç 17/11/2016 

PerĢembe günü saat 10.00’a kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleĢme 

giderleri vs.) sözleĢme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. 

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Ġlan olunur. 8980/1-1 
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TAġINMAZ ÜZERĠNDEKĠ MEVCUT BĠNA ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Büyükçekmece Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Fatih Mahallesi, 

1310 parsel sayılı taĢınmaz üzerindeki mevcut bina, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. 

maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda 

yer almaktadır. 

1) Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı 

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul 

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 

2) ĠĢin Adı ve Niteliği: ―Büyükçekmece Ġlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde 

bulunan hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete 

geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat iĢlerinin Yüklenici tarafından karĢılanması 

suretiyle Ģartname eki yerleĢim planında gösterilen kısımların Ġdarece kullanılması ve diğer 

kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle 

iĢletilmesi‖ iĢidir. 

3) Muhammen Bedel: 

a) Muhammen Yapım Bedeli: 3.199.410,00 TL (Üçmilyon Yüzdoksandokuzbin 

Dörtyüzon Türklirası) 

b) Muhammen Ġntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.500,00 TL (ĠkibinBeĢyüz Türklirası) (KDV hariç) 

4) Geçici Teminat: 

a) Yapım ĠĢi Geçici Teminatı: 95.982,30 TL. (DoksanbeĢbin Dokuzyüzsekseniki 

Türklirası Otuz KuruĢ) 

b) Ġntifa Hakkı Geçici Teminatı: 900,00 TL (Dokuzyüz Türklirası) 

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır. 

5) Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye 

Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonu, 

Büyükçekmece/ĠSTANBUL 

b) Tarih ve Saati: 01.11.2016 - 10.00 

6) ġartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: ġartname ve Ekleri, 

Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, 

Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL 

(Bin Türk Lirası) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

7) Son BaĢvuru Tarihi ve Saati: 31.10.2016 - 17.00 

8) BaĢvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul 

9) Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

Ġhaleye baĢvuru dilekçe örneğiyle birlikte, 

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 
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b1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) 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. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

d) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen 

teklif mektubu (FORM:1) 

f) Ortak giriĢim beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim 

beyannamesi vermesi. (FORM:2) 

g) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

h) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi. 

ı) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

i) Geçici Teminat: ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece ġubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ 

Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen 

geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde 

toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karĢılanabilir. (FORM:3) 

j) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

k) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece ġubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.) 

10) Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9029/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

DÜĞÜN SALONU KAPALI TEKLĠF USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

Büyükçekmece Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetinde olup, imar planlarında 

B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki ―Düğün Salonu‖, 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1) Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı 

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul 

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 

2) ĠĢin Adı ve Niteliği: ―Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planlarında B.H.A. da kalan, 

Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki ―Düğün Salonu‖ inĢaatının eksikliklerin projesine 

uygun olarak Yüklenici tarafından tamamlanması suretiyle Ģartname eki yerleĢim planında 

gösterilen kısımların Ġdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle 

irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle iĢletilmesi‖ iĢidir. 

3) Muhammen Bedel: 

a) Muhammen Yapım Bedeli: 4.414.429,57 TL (Dörtmilyon Dörtyüzondörtbin Dört 

yüzyirmidokuz Türklirası Elliyedi KuruĢ) 

b) Muhammen Ġntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.000,00 TL (Ġkibin Türklirası) (KDV hariç) 

4) Geçici Teminat: 

a) Yapım ĠĢi Geçici Teminatı: 132.433,00 TL (Yüzotuzikibin Dörtyüzotuzüç TürkLirası) 

b) Ġntifa Hakkı Geçici Teminatı: 720,00 TL (Yediyüzyirmi Türklirası) 

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır. 

5) Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye 

Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonu, 

Büyükçekmece/ĠSTANBUL 

b) Tarih ve Saati: 01.11.2016 - 10.00 

6) ġartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: ġartname ve Ekleri, 

Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, 

Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL 

(Bin Türk Lirası) karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

7) Son BaĢvuru Tarihi ve Saati: 31.10.2016 - 17.00 

8) BaĢvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/Ġstanbul 

9) Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

Ġhaleye baĢvuru dilekçe örneğiyle birlikte, 

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 
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b1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) 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. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

d) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen 

teklif mektubu (FORM:1) 

f) Ortak giriĢim beyannamesi: Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim 

beyannamesi vermesi. (FORM:2) 

g) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

h) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi. 

ı) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

i) Geçici Teminat: ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece ġubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ 

Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen 

geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde 

toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karĢılanabilir. (FORM:3) 

j) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

k) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece ġubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.) 

10) Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9028/1-1 
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EKONOMĠK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ ARAÇ SATILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - ―Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA’’ adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut 

YerleĢkesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamıĢ araçların açık artırma ile satıĢı 

yapılacaktır. 

2 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale Ģartnamesinde belirtilen belgeleri 

hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut YerleĢkesinde bulunan Yemekhane Binasına 13.11.2016 

tarih saat 11.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.  

3 - Ġhale 13.11.2016 tarihinde saat 12.30 ile 18.00 arasında Türk Kızılayı Cad. No: 1 

Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut YerleĢkesi Yemekhane Binasında 

yapılacaktır.  

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari Ģartnameye 

www.kizilay.org.tr/Ġhale Ġlanları internet adresinden ulaĢılabilir. 

5 - Ġhaleye ait Ģartnameler Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden ve ―Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut /ANKARA’’ 

adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden ücretsiz temin edilebilir. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

7 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 9071/1-1 

—— • —— 

SÜRE UZATIM ĠLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. (ADÜAġ)’DEN 

YATIRIMCILARA DUYURU 

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada, 1 parseldeki taĢınmazın 

özelleĢtirilmesini teminen 27.09.2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale 

ilanında son teklif verme tarihi 25.11.2016 olarak belirtilmiĢtir. 

Anılan ilan metni ve ihale Ģartnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde söz konusu 

taĢınmazın ihalesi için son teklif verme tarihi 25 Ocak 2017 ÇarĢamba günü saat 10.00’a kadar 

uzatılmıĢtır. 

Yapılan değiĢiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve Ġhale 

ġartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınmak 

suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiĢ son teklif verme tarihi olan 25 Ocak 2017 ÇarĢamba 

günü saat 10.00’a kadar ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (ÖĠB)’nın Ziya Gökalp Caddesi No: 80 

KurtuluĢ-Ankara adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 

ÖĠB’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 9075/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85276/2 nolu parselasyon planı 

Belediyemiz Encümenimizin 16.08.2016 tarih ve 1015/1846 sayılı kararı ve Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 08.09.2016 tarih ve 2155/4708 sayılı kararlarıyla onaylanmıĢ olup, 3194 

sayılı Ġmar Kanununun 19. maddesi gereğince 18.10.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılacaktır. 

85276/2 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller: 

AĢağıyurtçu Mahallesi 49282 ada 1 Nolu Parsel, 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9049/1-1 
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İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce MASA OFĠS SĠSTEMLERĠ PROJE VE MÜġAVĠRLĠK HĠZM. 

MOBĠLYA DEKORASYON ĠNġ. SAN. ĠTH. ĠHR. TURZ. VE TĠC. LTD. ġTĠ. adına tescilli 

IM034218/24.12.2004 sayı ve tarihli serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesinden kaynaklanan 

Tahakkuk tutarlarına iliĢkin yazılar yükümlüsünün Yıldız Mah. 4. Cad. 71. Sok. No: 20/A 

Çankaya/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiĢ, ancak adreste bulunmadığından tebligat 

mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiĢtir. Bu nedenle söz konusu TAHAKKUK tutarlarının 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü 

gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 
 

BEY. NO. TA. TAHAKKUK YAZISI TUTAR 

IM034218/24.12.2004 17390511/19.07.2016 

KDV : 12.584,00-TL 

KKDF : 2.007,00-TL 

TOPLAM : 14.591,00-TL 

 8981/1-1 —— • —— 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MÜHENDĠS ALIMI DÜZELTME ĠLANI 

12 Ekim 2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü Mühendis alımı ilanımızın 1 numaralı ―Atama Yapılacak Ġl, Kadro Adedi ve 

Mezuniyet ġartı‖ nda yer alan (F) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

1 - ATAMA YAPILACAK ĠL, KADRO ADEDĠ VE MEZUNĠYET ġARTI 
 
F) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 ANTALYA 1 

2 ANTALYA(ELMALI) 1 

3 ANTALYA(FĠNĠKE) 1 

4 ARTVĠN 1 

5 BĠNGÖL 1 

6 BURSA 1 

7 DĠYARBAKIR 1 

8 EDĠRNE 1 

9 ELAZIĞ 1 

10 ERZURUM 1 

11 ISPARTA 1 

12 KAHRAMANMARAġ 2 

13 KARS 2 

14 KAYSERĠ 1 

15 MARDĠN (DARGEÇĠT) 1 

16 ġANLIURFA 1 

17 YOZGAT 1 

TOPLAM 19 
 
Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği 

programının Tarımsal Yapılar ve Sulama(tercih kodu:3384) veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

(tercih kodu:9048) veya Toprak (tercih kodu:3386) veya Tarla Bitkileri(tercih kodu:3385) alt 

programlarından mezun olmak veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının 

Biyosistem Mühendisliği (tercih kodu:9114) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 9082/1-1 
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemize Hukuk MüĢavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 

hazırlanan, Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 4 (dört) adet 

Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.sbu.edu.tr web adresinden 

ulaĢılabilecektir. 

 

BAġVURU ġARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde belirtilen genel 

Ģartları taĢımak, 

2. 22-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 

puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan 

almıĢ olmak,  

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu’nca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki 

Yükseköğretim Kurumlarından mezun 

olmak, 

4. Avukat kadrosu için baĢvuru tarihinin 

son günü itibariyle avukatlık 

ruhsatnamesine sahip olmak. 

5. 5. Derece ilana baĢvuran adaylar için, 

kadro derecesinin gerektirdiği genel 

Ģartları haiz olmak. 

1. Üniversitemiz web sitesinde yer alan 

BaĢvuru Formu’nun imzalı bilgisayar 

çıktısı, 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı 

örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı 

örneği) 

3. Üç adet vesikalık fotoğraf, 

4. KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin 

sitesinden alınan doğrulama kodlu 

bilgisayar çıktısı, 

5. ÖzgeçmiĢ, 

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği, 

 Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı 

tarafından onaylanabilir. 

BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

BaĢvurular Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek 

puanı alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere 

bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana 

sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar kurumun internet sitesinde 

duyurulur. 
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SINAV KONULARI 

YAZILI SINAV KONULARI SÖZLÜ SINAV KONULARI 

 Anayasa Hukuku 

 Medeni Hukuk 

 Borçlar Hukuku 

 Ticaret Hukuku 

 Medeni Usul Hukuku 

 Ġcra ve Ġflas Hukuku 

 Ġdare Hukuku 

 Ġdari Yargılama Hukuku 

 Ceza Hukuku 

 Ceza Usul Hukuku 

 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

 Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade 

yeteneği ve muhakeme gücü,  

 Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

 Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

 Genel yetenek ve genel kültürü, 

 Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

KADRO BĠLGĠLERĠ 

Unvan Sınıf Adet Derece 

Avukat AH 2 5 

Avukat AH 2 8 

SINAV TAKVĠMĠ 

Ġlan ve BaĢvuru 

BaĢlangıç Tarihi 
18/10/2016 

Son BaĢvuru 

Tarihi 
01/11/2016 

Yazılı Sınava 

ĠliĢkin Bilgiler 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Rektörlük 

Toplantı Salonu 

22/11/2016 Saat: 10.00 

Sözlü Sınava 

ĠliĢkin Bilgiler 

Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Rektörlük 

Toplantı Salonu 

30/11/2016 Saat: 10.00 

 

BaĢvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.sbu.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup 

ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınavın Değerlendirilmesi  

Ġlan edilen boĢ kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav baĢarı sıralamasına göre 

sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adayların tamamı da 

sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan baĢarılı sayılabilmek için en az yetmiĢ puan almak Ģarttır. 

Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak baĢarı notu bulunur. BaĢarı sıralaması en yüksek 

not alandan baĢlamak üzere belirlenir.  

Sözlü sınavda adaylar;  

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

d) Genel yetenek ve genel kültürü,  

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,  

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan 

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır.  

Sınav Sonuçlarının Ġlanı ve Ġtiraz  

1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. BaĢarı puanı en yüksek 

olan adaydan baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile 

bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan liste atamaya yetkili amirin onayına 

sunulur. Onaylanan baĢarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. 

Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.  
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2) BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir.  

3) Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez.  

4) Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beĢ gün 

içinde sonuçlandırılır.  

Gerçeğe Aykırı Beyan  

1) Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.  

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

Sınav Belgelerinin Saklanması  

Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; baĢarısız 

olanlar ile baĢarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava 

açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca saklanır.  

Atamadan Önce Ġstenecek Belgeler  

GiriĢ sınavında baĢarılı olan adaylardan aĢağıdaki belgeler istenir:  

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,  

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,  

c) Adli sicil kaydına iliĢkin yazılı beyanı,  

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına 

dair yazılı beyanı,  

d) Mal bildirimi.  

Ġlan Edilen Kadroya Atanma  

1) GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler ilan edilen kadroya atanırlar.  

2) Adayların ilan edilen kadroya atanmaları giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir.  

3) Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz.  

Hüküm Bulunmayan Haller 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 

Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile 

diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

Ġrtibat Telefonları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

Ġdari Personel Bürosu 

Telefon: (0 216) 3463636 

Ġlan olunur. 8973/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE). 

VAKFEDENLER: Sare DAVUTOĞLU, AyĢe ÇALIK, Mustafa AK, Muammer EROL, 

Tahir AKYÜREK, Uğur Ġbrahim ALTAY, Mustafa ġAHĠN, Muzaffer ġEKER, Mustafa Sonay 

GÜRGEN, Mustafa KÜÇÜKEĞEN, Bülent BĠBERCĠ, Mehmet SERĠN, Ahmet ARICI, Yusuf 

GENÇ, Adalet KARAHAN, Mustafa YAĞCI, Mustafa BÜYÜKKAPLAN, Vehbi AĞIRBAġLI, 

Ali AYDOĞAN, Birgül ÜNLÜ, Mehmet Oktay HEKĠMOĞLU, Fatma GÜLLÜOĞLU BĠRER, 

Ġbrahim KOYUNCU, Seda DAĞLI, Mesut Muhammet ALBAYRAK, Hatice ÖNCEL, AyĢegül 

ÜNAL, Fahrettin DOĞRU, Mevlüt BÜYÜKMESCĠ, Mehmet GÜVENÇ, Ali AKKANAT. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: KONYA. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/09/2016 tarihinde kesinleĢen 20/07/2016 

tarihli ve E:2016/399, K:2016/440 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Otizm Spektrum bozukluğu olan bireylerin, erken tanı ve tedavilerinin 

yapılmasını sağlamak, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karĢılamak, ihtiyaçlarına uygun 

nitelikte, dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim almalarını sağlamak, iĢ hayatına katılmaları 

için imkan ve destek sağlamak, çağa uygun eğitim imkanlarıyla topluma uyum sağlama ve 

kazandırılmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları 

gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Mustafa AK, Mehmet GÜVENÇ, Mustafa YAĞCI, Hatice 

ÖNCEL, Mevlüt BÜYÜKMESCĠ, Ġbrahim KOYUNCU, Fatma GÜLLÜOĞLU BĠRER, Bülent 

BĠBERCĠ, Mustafa BÜYÜKEĞEN. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın sona 

ermesi halinde, kalan mal varlığının, vakıf senedinde gösterilen amaçlarına en yakın bir vakfa 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 9038/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; 

merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan 

ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir.  

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmıĢ olması gerekmektedir.) 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

Ġktisat Bölümü - Uluslararası 

Ġktisat Alanı 
Profesör 1 

 9039/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/50574 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Adalet Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. Adalet Bakanlığı Teknik ĠĢler 

Dairesi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Ankara / Çankaya 

Adresi 

Cevizlidere Mh. GökkuĢağı Cd. 

1246/1 Sk. No: 5 Balgat Çankaya 

ANKARA 

Tel-Faks 
(0312) 573 17 01 

(0312) 223 84 91 

Posta Kodu 06100 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Erel ĠnĢaat. Ġthalat Ġhracat Ticaret ve Sanayi 

Limited ġirketi & 

Doğan Aksel ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi 

Erdal ELÇĠÇEK 

Adresi 

Erel: Ġnönü Mh. Kültür Cd. Kahraman Tatar 

ĠĢ Merkezi No: 3/11 Merkez Bingöl 

Doğan Aksel: Birlik Mh. 448 Cd. No: 119/2 

Çankaya Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  30784185242 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Erel: Bingöl V.D. 352 001 57 16 

Doğan Aksel: Seğmenler V.D. 306 003 82 73  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Erel: Bingöl Ticaret Odası 

Doğan Aksel: Ankara Ticaret Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Erel: Ticaret Sicil (1898) 

Doğan Aksel: Ticaret Sicil (366921) 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

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 (  ) 

 9073/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.14/269 C.A 

Toplantı Tarihi ve No : 29/09/2016 - 188 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29/09/2016 - 3649 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  18.01/119 C.A 

Toplantı Tarihi ve No : 22/09/2016 - 187 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22/09/2016 - 3623 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016-115 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2016-1968 ERZURUM   

Bayburt Ġli, Aydıntepe ilçesi, Çiğdemlik Köyü, 108-109 nolu parsellerde bulunan, 

herhangi bir sit alanı içinde yer almayan, özel mülkiyette kayıtlı konutun tescilinin 

değerlendirilmesi talebine iliĢkin 2015/656 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bayburt Ġli, Aydıntepe ilçesi, Çiğdemlik Köyü, 108-109 nolu parsellerde bulunan konutun 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ''II. Grup'' olarak belirlenmesine karar verildi. 

 8988/1-1 

————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2324 ERZĠNCAN 

Erzincan Ġli, Ġliç Ġlçesi, Doruksay Köyü sınırları içerisinde bulunan Üçüztepe 

YerleĢiminin tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

20.06.2016 gün ve 1266 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 

2016/475 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzincan Ġli, Ġliç Ġlçesi, Doruksay Köyü sınırları içerisinde yer alan ve herhangi bir sit 

alanı içinde bulunmayan Üçüztepe YerleĢiminin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 

I.Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED 

50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2311 ERZĠNCAN 

Erzincan Ġli, Merkez Ġlçesi, Günebakan Köyü sınırları içerisinde bulunan Geyikli 

Höyüğünün tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

12.11.2014 gün ve 2115 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 

2016/476 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Erzincan Ġli, Merkez Ġlçesi, Günebakan Köyü, 242 ada, 1 parsel sınırları içerisinde yer 

alan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan YerleĢim alanının kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 

1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ITRF 3 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.02/64 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2016-3496 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, EĢme Ġlçesi, YeĢilkavak Köyü, YeĢilkavak Nekropolünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 25.12.2015 tarih ve 49969645.168.01/3334 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 

etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.02/64-169 sayılı 

yazısı ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal 

Planlama Dairesi BaĢkanlığının 28.01.2016 tarih ve              44812147-202.99-2228 sayılı yazısı, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih 18031414-401-22703 sayılı 

yazısı ve ekleri, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 10.02.2016 tarih ve 

510917705-611.99-91712 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 

17.02.2016 tarih ve 86141515-611/36871 sayılı yazısı, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel 

ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 26163249-750-Otomatik/2846 sayılı yazısı, UĢak 

Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 52720483-440-E.1108 sayılı 

yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2016 tarih 

ve 20913469-101.29.02-E.410141 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.02/64-192 sayılı yazısı ve 

eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.01.2016 tarih ve 17706688-170.03.01/E.206348 

sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 29.08.2016 tarih ve 85297090-

170.03.01/E.1956440 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.09.2016 tarih ve 4328 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, EĢme Ġlçesi, YeĢilkavak Köyü, YeĢilkavak Nekropolünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 22.12.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen YeĢilkavak Nekropolünün I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fiĢinin ve Ģerh konulacak parseller 

listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2157 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar Ġlçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Mangelan Kaya YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 

edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Mangelan Kaya 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Mangelan Kaya YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2156 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar Ġlçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Mangelan YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 

ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Mangelan 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Mangelan YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2155 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Mehmet Ağa Harabesi 2 nolu YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Mehmet Ağa 

Harabesi 2 nolu YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Mehmet Ağa Harabesi 2 nolu YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2154 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Mıziç YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 

Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Mıziç YerleĢimi’nin 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda: 

Mıziç YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2153 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan ġeyh Nasır YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 

edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, ġeyh Nasır 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

ġeyh Nasır YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2165 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Muratlı Mahallesi’nde bulunan SaraççeĢme (Aynsırecke) 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 26.09.2016 tarihli tespit raporu, 1/2000 ölçekli sit 

alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Muratlı Mahallesi’nde bulunan SaraççeĢme (Aynsırecke) 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

SaraççeĢme (Aynsırecke) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2189 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Tut ilçesi, Tepecik Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kaya Mezarlarının 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 30.06.2016 tarihli tespit raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Tut ilçesi, Tepecik Köyü sınırları dâhilinde bulunan Tepecik (Tirintil) Kaya 

Mezarları’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde, I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Tepecik (Tirintil) Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. .  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2148 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Sepetli Mahallesi, Birselli mevkiinde bulunan Birselli Düz 

YerleĢiminin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.06.2016 tarihli raporu, 

konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Sepetli Mahallesi, Birselli mevkiinde bulunan Birselli Düz 

YerleĢiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde 

(üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan, yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  

Birselli Düz YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-2149 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Çamurlu Mahallesi, Kucak mevkiinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Danki Höyüğünün sit alanı 

sınırlarının sayısallaĢtırılması ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.06.2016 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2008/672 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli 

öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Çamurlu Mahallesi, Kucak mevkiinde bulunan, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/672 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Danki (Darık) Höyüğünün tescilinin devamına, sit alanı 

sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna;  

Danki (Darık) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2016 - 166 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2016 - 2143 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek  ilçesi, Güvenli Mahallesi’nde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güvenli Höyüğü’nün, koruma 

kullanma koĢullarının belirlenmesi iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 29.06.2016 tarihli raporu, 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1440 sayılı tescil 

kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Güvenli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1440 sayılı tescil kararı ile 

II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güvenli Höyüğü’nün tescil edilirken koruma ve 

kullanma Ģartlarının belirlenmediği anlaĢıldığından; 

Güvenli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Bu alanlar içerisinde bulunan mezarlıklarda, yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut 

mezarlarda defin iĢlemleri yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 9001/1/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2011- 113 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.03.2011- 1440 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

tespiti yapılan, ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Güvenli Köyü’nde yer alan Güvenli Höyüğü’nün tescil 

edilmesine iliĢkin 17.03.2011 tarihli raportör raporu okundu. 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Güvenli Köyü’nde yer alan Güvenli Höyüğü’nün ―korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ özelliği göstermesinden dolayı (üzerinde köy yerleĢimi olduğu 

dikkate alınarak yaĢamın sürdürülebilirliği ilkesi gereği) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu gereği sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekli ile 

II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline karar verildi. 
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Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 18 Ekim 2016 – Sayı : 29861 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 -168 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 -2171 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kırkmağara Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 

sayılı Yasa kapsamında II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kırkmağara Sarnıçları ve 

Nekropol Alanı II._Derece Arkeolojik Sit Alanının koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine 

iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.06.2016 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1510 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Kırkmağara Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1510 sayılı kararı ile 

II._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ve sınırları belirlenen Kırkmağara Sarnıçları ve 

Nekropol Alanı II._Derece Arkeolojik Sit Alanının tescilinin devamına, sit alanı haritasının 

geçerliliğine,  

Kırkmağara Sarnıçları ve Nekropol Alanı II._Derece Arkeolojik Sit Alanı  

Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2164 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, TĠGEM arazileri içerisinde yer alan Gürgür Baba Tepesi 

Höyüğü’nün  Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.01.2011/1373 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Gürgür Baba Tepesi 

Höyüğü’nün tescil edilirken koruma ve kullanma Ģartlarının belirlenmediği anlaĢıldığından, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda: 

Gürgür Baba Tepesi Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 9003/1/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2011- 108 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2011- 1373 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Tigem arazi içinde bulunan 182 ve 4045 nolu 

parsellerden geçen kanal güzergâhı ve depo yerlerinin ifrazlarının yapılması ve Maliye Hazinesi 

adına tescil edilmesine yönelik bu parsellerde bulunan korunması gerekli kültür varlığı Ģerhinin 

kaldırılmasına iliĢkin Devlet Su ĠĢleri 15. Bölge Müdürlüğü’nün 27.09.2010 tarih ve 09952 sayılı 

yazısı, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

21.01.2011 tarihli raporu, 1/5000 ölçekli haritalar, fotoğraflar, tescil fiĢleri, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

AĢağıdaki listede ili, ilçesi, adı ve adresi belirtilen 15 (onbeĢ) adet taĢınmaz kültür 

varlığının 2863 sayılı yasa kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

göstermelerinden dolayı ekli 1/5000 ölçekli 15 (onbeĢ) adet haritada koordinatları ve arkeolojik 

sit dereceleri gösterildiği Ģekli ile tescil edilmelerine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2163 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Abukauba YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 

ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Abukauba 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Abukauba YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2162 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Cileyil YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 

Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Cileyil YerleĢimi’nin 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda: 

Cileyil YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2161 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan GümüĢsu YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 

ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, GümüĢsu 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

GümüĢsu YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2160 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Güzelyurt YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi 

ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Güzelyurt 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Güzelyurt YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2159 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Harbit Kef YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 

edilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Harbit Kef 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Harbit Kef YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 167 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 2158 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesinde tespit çalıĢması yapılarak tarihi eserlerin koruma altına 

alınması ile ilgili konunun 2863 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat kapsamında incelenerek gerekli 

iĢlemlerin yapılmasına yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

06.05.2016/87564 sayılı yazısına istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM 

arazileri içerisinde yer alan Ġsa Alo YerleĢimi’nin  2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve 

Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

28.06.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi TĠGEM arazileri içerisinde bulunan, Ġsa Alo 

YerleĢimi’nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Ġsa Alo YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9287 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti

Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9292 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti

Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve

Yayım Alanlarında İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2015/102, K: 2016/151 Sayılı

Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/5, K: 2016/152 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


