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YÖNETMELİKLER

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğının muhtelif okullarından mezun olanların atama onayları, ikinci aya ait ödeme belgesine
bağlanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşa-
ğıda yer alan ibare eklenmiştir.

“ - Keşif işlemlerinde keşif zaptı, haciz işlemlerinde haciz tutanağı,” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş, birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ve ek 10 uncu maddeleri kapsamın-

daki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar” 
“f)  Kamu İhale Kanununun ek 10 uncu maddesine göre, Eğitimde Fırsatları Artırma

ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alım-
larına ilişkin giderlerin ödenmesinde; 

- Onay Belgesi,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Gereken hallerde taşınır işlem fişi, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul iş-

leminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,
ödeme belgesine bağlanır.
İnternet erişimine dayalı dijital eğitim içeriklerine ulaşılmasını sağlayan Fatih Projesi

Bileşenleri Hizmet Alımları giderlerinin ödenmesinde;  
- Onay Belgesi,
- Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,
- Fatura,
- Varsa sözleşmede belirtilen belgeler,
ödeme belgesine bağlanır.
Alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Onay Belgesi ve ya-

pılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 66 – 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır işlem fişi düzenlenmesi öngörülmeyen
hallerde bu belge aranmaz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak taşınır alımlarında, ta-
şınır girişlerinde düzenlenecek belgenin ödeme belgesine bağlanması hususunda, 21/6/2010
tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri,
Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri
saklıdır.”
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE 
HİZMET SATIŞI İLE ARAÇ GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2016 tarihli ve 29643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetme-
liğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet satışında alınacak hizmet bedelinin tespit edilmesi aşağıda belirtilen usul-
lerle yapılır.

a) Hizmet satışına esas temel fiyat; personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin
kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta
masrafları ile sair masraflardan oluşan bedele en az % 20 kâr eklenerek tespit edilir.

b) Eğitimin kişi başı ders saat ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı
maddesi esas alınarak ders saati başına gündüz öğretimi için 140 gösterge rakamı ile o yıla ait
Ocak ayı memur maaş katsayısının çarpımı sonucu tespit edilir.

1) Bu yolla belirlenen ücret Şirkete ait iş yerlerinde hizmet alımı yolu ile işletilen firma
personeline, işletme hakkı devredilen işyeri ve kamu kurumları personeline aynen,

2) Özel sektör personeli ve eğitime bireysel başvuru yolu ile katılanlara bu ders saat
ücretinin %50 (yüzde elli) fazlası,

uygulanır.
c) Şirkete ait eğitim tesislerinde düzenlenecek eğitimlere katılan her bir kursiyer için

uygulanacak konaklama ve yemek ücretleri, Maliye Bakanlığının o yıla ait tebliğlerine göre
Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından genelge ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Mü-

dürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2005 26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/7/2009 27296

2- 3/4/2012 28253

3- 16/11/2013 28823

4- 5/11/2016 29879

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2016 29643
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yazılım: Projelendirilmiş bir süreç içinde “Turing tam” özellikli bir programlama

diliyle yazılan ve düzenli şekilde güncellenmesi gereken (donanım tamiri, veri girişi, web ta-

sarımı vb işler hariç) bilgisayar kodlarını,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi teknolojileri alanına giren konularda Üniversi-

tenin akademik ve idari birimlerinin gereksinim duyduğu yazılımları geliştirmek, kamu kurum

ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü yazılım ve sistem yönetimi

temelli proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde

yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek; en yeni bilgi teknolojilerinin aranması,
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bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak; Üniversi-

tenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu ko-

nularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin yazılım ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemek, planlamak, Üniver-

sitenin diğer birimleri tarafından bildirilen istekleri değerlendirmek ve gerek görüldüğünde bu

istekleri Üniversitenin ilgili diğer birimlerine yönlendirmek,

b) Üniversitenin bilgi teknolojileri alt yapısını geliştirmek için gerekli her türlü araştır-

ma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılımları mevcut insan kaynakları ve

öncelikler dâhilinde geliştirmek ve güncel kalmasını sağlamak,

c) Üniversitenin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri alt yapısı ve yazılımların zamanında

geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması için gerek duyulduğunda Üniversite Teknoparkı ve

diğer üniversiteler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği

çerçevesinde ortak projeler yürütmek,

ç) Merkez bünyesinde geliştirmekte ve yürütmekte olduğu yazılımların ihtiyaç duyduğu

donanım ve sistem alt yapısı gereksinimlerini belirlemek ve bu alt yapıyı yönetmek; bu yazı-

lımların sağlıklı şekilde hizmet verebilmesi için gerek duyulduğunda Üniversitenin tüm

elektrik, ağ ve sunucu alt yapısında düzenlemeler yapmak veya bu düzenlemeleri sorumlu

birimlerden talep etmek,

d) Bilgi teknolojileri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kar-

şılaştıkları yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüşü

oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde bu

çalışmalar ile ilgili sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

e) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek ve bilgi teknolojileri alanına giren ko-

nularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki ve yurt dışındaki

kurumlardan yararlanmak üzere iş birliği yapmak,

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri

açıklayan yayınlar yapmak,

g) Bilgi işlem alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, des-

teklemek, düzenlemek,

ğ) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetiş-

mesine katkı sağlamak,

h) Bilimsel veya sosyal sorumluluk nitelikli yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı pro-

jelerde ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesine mevcut imkânlar dâhilinde katkı sağla-

mak,

ı) Bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,

desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak,
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i) Bilgi teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

iş birliği yapmak,

j) Bilgi teknolojileri ile ilgili konularda rektörlüğün belirlediği diğer faaliyetleri ger-

çekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından bir tanesi ve-

kâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden

bir kişi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak,

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak,

e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında

personel ve görev değişikliği yapmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 

g) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini

belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre
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ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri

süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

üyeler görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Mü-

dürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi,

beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim

Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda, gündemdeki konularla ilgili ka-

rarlar almak,

b) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek,

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

ç) Merkez tarafından döner sermaye faaliyetleri kapsamında Üniversite içi veya dışına

yapılacak hizmetlerin fiyatlarını döner sermaye usul ve esaslarına göre belirlenmesi için Üni-

versite Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komis-

yonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-

fından belirlenecek personeller ile veya bütçe imkânları ölçüsünde hizmet alımı usulü ile kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük 

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

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sı-

navlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kurul: İlgili bölüm/anabilim/anasanat dalında görevli tüm öğretim ele-

manlarını,  

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında alıp

başarılı oldukları ders kredilerinin, notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-

ferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin laboratuvar, ödev ve benzeri dönem içi

çalışmaları ile ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı notlarının ağırlıklarına göre

belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen sistemi,

ç) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/ mes-

lek yüksekokulunu,

d) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,   

f) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını, 

g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kre-

disine bölünmesi ile bulunacak değeri, 

ğ) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu, 

j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
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l) Yaz dönemi: Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-
ramlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında
uygulanan eğitim-öğretim programını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları ve Süre

Eğitim-öğretim esasları ve süre 
MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim uygu-

lanır. Eğitim ve öğretim dönem ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitimin dönem esasına
göre benimsenmesi halinde bazı dersler yıl, yıl esasına göre benimsenmesi halinde ise bazı
dersler dönem esasına göre de programlanabilir. 

(2) Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İş Sağlığı ve Güvenliği,
Mesleki Yabancı Dil, Seçmeli Yabancı Dil, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler
ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki
cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler örgün veya uzaktan eğitim ile de veri-
lebilir.

Akademik takvim 
MADDE 6 – (1) Akademik takvimler, bir önceki eğitim-öğretim yılının en geç Haziran

ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır.
Akademik öğrenci danışmanlığı
MADDE 7 – (1) Öğrencinin akademik gelişiminin izlenmesi için bir öğretim üyesi/gö-

revlisi danışman olarak görevlendirilir. Yeterli sayıda öğretim üyesinin/görevlisinin bulunma-
dığı durumlarda araştırma görevlileri de danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman, bölüm başkanı/anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından önerilir ve bi-
rim yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti ne-
deniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim yöneticisine
bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, birim yöneticisi tarafından geçici olarak bir
öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu
program çerçevesinde öğrencinin her dönem/yıl alacağı dersler ve bunlarla ilgili yapılacak de-
ğişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. 

Eğitim-öğretim süresi ve tek ders 
MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimle-

rini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç
kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, iki yıllık ön lisans programları için dört, dört yıllık
lisans programları için yedi, eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz
yıldır. Azami süreyi aşan öğrencilerin, ders, uygulama, staj, sınavlara katılma hariç öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Azami eğitim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek
için son sınıf öğrencilerine, alıp da başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı ve-
rilir. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayı-
lır.
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(3) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşten daha az derse indirenlere
bu beş ders için üç yarıyıl sınav hakkı verilir. Ders sayısını bire indirenlere ise öğrencilik hak-
kından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir.

(4) Azami eğitim süresi sonunda beş ve beşten daha az dersten başarısız olan öğrenci-
lerden ek sınav hakkını kullanmayanlara dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan
kurumlarda ise iki öğretim yılı sınav hakkı verilir.

(5) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dersin dönemlik ya da yıllık olmasına
bakılmaksızın akademik takvimde tanımlanan sürede açılacak tek ders sınavına girerler. Öğ-
renci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir. Bu sı-
navlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders
sınavına, dersi hiç almamış olan veya devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler giremez. Tek
dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından
yararlanırlar, ancak stajlarını tamamlayıp, başarılı olduktan sonra mezuniyet hakkını elde ede-
bilirler. 

(6) Mühendislik tamamlama programının öğrenim süresi iki dönemdir. Bu süre içinde
öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere ilave iki dönem ek süre verilir, ek süre sonunda
da tamamlayamayan öğrencilerin programı ile ilişikleri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler,

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt 
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına,  ÖSYM tarafından

yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK ve Üni-
versite tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. 

(2) Zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını
kaybeder. 

(3) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştiril-
mediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme 
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her dönem/yıl başında akademik takvimde belirlenen

süre içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacağı dersleri seçer ve ders kaydı, danışman onayı
ile kesinleşir. Ders kaydının kesinleştirilmesi ile ilgili süreci öğrenci takip etmek zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler, o dö-
nemde öğrenimine devam etme hakkını kaybederler. Kaybedilen dönem öğrenim süresinden
sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve ge-
çerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla akademik takvimde be-
lirtilen süre içinde yapılabilir.

(3) Öğrencilerin bir dönem/yıl kayıt yaptıracakları derslerin AKTS kredileri toplamı,
kayıt yaptıracakları dönem/yıl içi belirlenmiş olan AKTS kredileri ile bunların yarısının topla-
mından fazla olamaz. Öğrencilerin ders kaydı yaptırdıkları dönemde almakla yükümlü oldukları
derslerin toplam AKTS kredisi bir dönemde alınabilecek toplam AKTS kredisinden eksik ise
dönemdeki AKTS kredisi sınırını aşmamak şartı ile bir üst sınıftan ders alabilirler. Yandal ve
çift anadal öğrencilerinin AKTS kredisi üst sınırı, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından be-
lirlenir. 
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(4) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması veya başka

nedenlerle açılmaması durumunda, akademik takvimde belirtilen ders ekleme silme döneminde

kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci ve danışmanı ile

birlikte öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır. 

(5) Öğrenciler güz ve bahar dönemlerindeki öğrenim planında tanımlanan derslere kayıt

yaptırır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğren-

ciler, öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. İlk defa alınacak veya tekrar alınacak

önceki dönem dersleri farklı dönemlerden ise öğrenciler en önceki dönem derslerinden başla-

mak suretiyle derslere kayıtlanırlar. 

(6) Muafiyet dersleri nedeni ile oluşan notlar, dönemdeki AKTS kredi yükünü arttır-

maya yönelik GANO ortalamasına dahil edilmez.  Ulusal ve/veya uluslararası değişim prog-

ramlarına katılan öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz. 

(7) GANO’su 1,80-2,49 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya ala-

madıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil

dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 6 (altı) AKTS kredisi kadar artırabilirler. 

(8) GANO’su 2,50-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya ala-

madıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil

dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 10 (on) AKTS kredisi kadar artırabilirler.

(9) GANO’su 3,00-3,49 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya ala-

madıkları alt dönem derslerini almak şartıyla devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dö-

nemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 12 (on iki) AKTS kredisi artırabilirler.

(10) GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yıl/dönemden dönemdeki AKTS

kredisini, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt dönem derslerini almak şartıyla

en fazla 15 (on beş) AKTS kredisi artırarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilirler. 

(11) Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarda yer alan AKTS kredisi değer-

leri, yıllık program uygulayan birimlerde iki katı olarak uygulanır.

Yatay geçişler, çift anadal, yan dal 

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, YÖK ile Senato kararlarına

göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurulla-

rınca yapılır.

Dikey geçişler 

MADDE 12 – (1) Ön lisans mezunlarının intibak programları, Senato tarafından belir-

lenen esaslara uygun olarak intibak komisyonunca hazırlanır, ilgili birim yönetim kurulu kararı

ile kesinleşir.

Öğrenci katkı payı-öğrenim ücreti 

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde her öğretim

döneminde/yılında, ilgili mevzuatta belirlenen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini öde-

meleri gerekir. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve

öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını/öğrenim ücretini ödemediği dö-

nemler/yıllar, öğrenim süresinden sayılır. 
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(2) Normal süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciler

yandal/çift anadal öğrencileri dahil, ilgili döneme ait Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve

Üniversite tarafından belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam

etmek için kayıt yaptırabilirler. Katkı payı/öğrenim ücreti hesaplanması Kanunun 46 ncı mad-

desine göre yapılır.

(3) Bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alıp başarılı olan

ve başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin (hazırlık

sınıfı hariç) ödeyecekleri öğrenim ücreti Kanunun 46 ncı maddesine göre yapılır.  

(4) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler Kanunun 46 ncı maddesine

göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları,  Dersler ve Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Öğretim programları 
MADDE 14 – (1) Öğretim programları, ilgili  akademik kurulun önerisi üzerine, ilgili

birim kurullarınca karara bağlanarak, Senatoya sunulur. Seçmeli dersler   akademik kurulun

önerisi ve ilgili birim kurullarının onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğretim programında ders-

lerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile kredileri/AKTS kredileri gösterilir. 

(2) Öğretim programı, ilgili  akademik kurulun kararı, birim kurullarının önerisi ve Se-

nato onayı ile kabul edilir.

(3) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen

dersler dışında lisans düzeyindeki öğretim programlarının en az yüz yirmi, en fazla yüz elli,

beş yıllık fakültelerde en fazla iki yüz, Hukuk Fakültesinde en fazla yüz doksan, ön lisans dü-

zeyindeki meslek yüksekokullarında en az altmış, en fazla seksen kredilik ders içermesi zo-

runludur. Meslek yüksekokulu programları 120, dört yıllık öğretim programları 240, beş yıllık

öğretim programları 300, altı yıllık öğretim programlarında ise 360 AKTS kredisidir. Staj der-

sinin AKTS kredisi toplam AKTS kredisine eklenir. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesap-

lanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her

bir şubedeki öğrenci sayısı teorik derslerde en az 40, seçmeli derslerde ise en az 15 olması ge-

rekir. Derslerin özelliğine göre daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Senato kararı gerekir.

İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir. 

(5) Öğretim programı teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma,

arazi uygulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı

veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır. Staj

zorunluluğu olan programlarda stajlar, birim kurullarınca belirlenecek staj programı ve esas-

larına göre yapılır. Stajlar, Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile

bunlara eşdeğerliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda

da yapılabilir. 

(6) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam

kredinin %20’si olacak şekilde hedeflenir. Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim pla-

nının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, alan dışı ders veya dersler alabilir. Alan

dışı derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü

ve GANO hesabına katılmaz.
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Öğretim planı 

MADDE 15 – (1) Öğretim planı, açılan diploma programlarının Senato tarafından

onaylı öğretim programlarında yer alan ilgili dönem/yıl esasına göre açılacak dersleri, görev-

lendirilen öğretim elemanlarını, dönemde/yılda alınabilecek asgari ve toplam kredi miktarlarını,

derslerin ön koşul ve bağlantı koşullarını ve kontenjanları içerir. 

(2) Her birim, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili dönem/yıl öncesinde,

öğretim planı ile ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini bölüm/anabilim dalı kurulu ve

birim yönetim kurullarında kararlaştırarak onay için Rektöre gönderir. 

(3) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan haftalık ders programları akademik

takvime göre eğitim ve öğretim döneminin/yılının yarıyıl/yıl başlamasından en geç on beş gün

öncesinden hazırlanarak öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenir.

Dersler

MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, ön

koşullu dersler, alan dışı dersler ve ön koşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer

alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir. Ayrıca 20/6/2012

tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş güvenliği uzmanı

olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir.

c) Seçmeli dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine

bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi

genel kültür veya farklı ilgi alanlarını kapsayan dersler de olabilir.

ç) Ön koşullu ders, öğrencinin kayıt yaptıracağı ders, bir veya daha çok önkoşul dersinin

başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders ön koşullu bir derstir.

d) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu derse kaydını belirleyen derstir.

e) Alan dışı dersler, öğrencinin kendi ders programında yer alan derslerle çakışmamak

kaydıyla, kendi bölümünün dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak

için isteğe bağlı olarak alınan derslerdir.

(2) Bir ön koşullu ders birden çok ön koşul dersine bağlanabilir. Bu durumda ön koşullu

dersin bağlandığı her bir ön koşul dersi için ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler.

Bu koşulların uygulanamadığı birimlerle ilgili düzenlemeler Senatoca belirlenir.

Derslere devam esasları 

MADDE 17 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yokla-

malarla tespit edilir. Öğrencilerin, bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine,

ders uygulamaları, atölye ve laboratuvarların %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslerin

özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve

uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders veya uy-

gulamaların o dönemdeki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler

gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli

sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin

o dönemdeki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve ra-

porlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır.
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(2) Devam koşulu yerine getirilmemiş tekrar derslerine devam etmek esastır. Devam
koşulu olmayan derslerde de dönem içi sınavlarına girmek zorunludur. Derse devam zorunlu-
luğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, sorumlu öğretim elemanı tarafından, derslerin
bitiminden sonraki iki işgünü içinde, öğrencilere duyurulmak üzere ilgili bölüme/birime teslim
edilir. Eğitim programının özelliği gerektirdiğinde birimler, devam koşulunu sağlayıp başarısız
olmuş öğrencilerin derse devam etmesini zorunlu kılabilirler. Bu uygulama birim kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleşir.

Derslerin kredi değeri 
MADDE 18 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatle-
rinin yarısını ifade eder. Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, ilgili
birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. Üniversitede kredi sistemi olarak ulusal
ve AKTS kredisi birlikte kullanılır.

Ders tekrarı 
MADDE 19 – (1) Azami öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler bakı-

mından, öğretim programı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin de-
ğişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle
gerekli görülmesi halinde daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı
ilgili birim/bölüm kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği ve da-
nışmanın önerisi ile öğrenci bir başka seçmeli ders alabilir.

Dönem içi değerlendirme 
MADDE 20 – (1) Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim

elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. 

(2) Sınavların tarih ve yerleri dönem başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde
veya akademik takvimde belirlenen sınav tarihinden en geç on beş gün öncesinde ilgili
bölüm/birim tarafından ilan edilir.

(3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuvar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi
yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanları
tarafından dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre bölüm
akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde
mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav
yapılmamasına karar verilebilir.

Dönem/yılsonu ve bütünleme sınavları 
MADDE 21 – (1) Bir dersin dönem/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için za-

manında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları ara-
nır. 

(2) Bütünleme sınavına, dönem/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara
mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler
girerler.  

(3) Ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bütünleme sınavı, dönem sonu sı-
navlarının ardından yapılır. 

(4) Sınavlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
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(5) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapı-
labilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav puanı geçersiz sayılır.

(6) Gerekli durumlarda birimler, bütünleme sınavı yapılmamasına karar verebilir. Bu
uygulama birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. 

Mazeret sınavı 
MADDE 22 – (1) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen

haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi
içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır. 

(2) Sınıf geçme sistemi uygulayan fakültelerde haklı ve geçerli mazeretleri yönetim
kurulunca kabul edilen öğrencilere, aynı öğretim yılı içinde kullandırılmak kaydıyla  gireme-
dikleri yılsonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir.

(3) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde yapılır. Haklı ve geçerli mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğ-
renci, mazeretli olduğu günlerde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu
günlerde, mazeretinin başladığı saat dikkate alınarak girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Muafiyet sınavı 
MADDE 23 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler,

yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerden akademik
takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan muafiyet sınavına tabi tutulur. Sınavların
değerlendirilmesi 29 uncu maddeye göre yapılır. Yapılan sınavdan gerekli başarıyı gösteren
öğrenciler, öğretim planında öngörülen krediyi tamamlamış sayılarak bu derslerden muaf tu-
tulur ve puanları başarı puanı olarak kaydedilir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin mua-
fiyetleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Hazırlık sınıfında okuyarak gerekli başarıyı sağlayan öğrencilerin zorunlu yabancı
dil dersinden muafiyetleri, öğrencilerin başvurmaları halinde yerine getirilir.

Ders yeterlilik sınavı
MADDE 24 – (1) Öğrenciler tabi oldukları öğretim programlarında yer alan ve kendi-

lerini yeterli buldukları en fazla üç ders için ders yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda
alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu uygulama,
birim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile gerçekleştirilir. 

Sınavların yapılış şekli 
MADDE 25 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sına-

vın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile
birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim ele-
manı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alı-
nabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı
ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz.

(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygu-
lama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili birim ar-
şivinde en az beş yıl süre ile saklanır. 

(4) Uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üze-
rinden yapılır.
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Sınav sonuçları 
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ilgili

öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. 
(2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi de-

ğerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme 
MADDE 27 - (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, akademik takvimde ilan edilen tarihler

içerisinde itiraz edebilir.
(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, incelenir, işlem yazılı ve gerekçeli olarak ders geçme

sistemi uygulanan birimlerde üç iş günü içinde, sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde on
beş iş günü içinde sonuçlandırılır. İtirazın kabulü halinde öğretim elemanı ve ilgili birim tara-
fından düzenlenen not düzeltme itiraz formu ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hataya ilişkin sınav not bildirim/not
düzeltme formu, notların ilanından itibaren en geç altmış gün içinde ilgili birime sunulur. İlgili
birim yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarı ve Değerlendirme

Başarı 
MADDE 28 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin

başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sına-
vından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya
yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı
puanı dönem içi sınavının %20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının
%80’inin toplamıdır. Bir dersin başarı puanının hesaplanmasında, dönem içi ve dönem sonu
sınavlarının değerlendirme puanına katkı oranları birim yönetim kurulunun teklifi ve Senato
onayı ile değiştirilebilir.

(2) Üniversitede sınıf geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı pua-
nının dönem içi ve dönem sonu sınavlarının değerlendirme puanına katkı oranları birim yönetim
kurulu kararı teklifi ve Senato onayı ile uygulanır.

(3) Başarı puanının Tıp Fakültesinde en az 70, Diş Hekimliği Fakültesinde en az 60 ol-
ması gerekir. Bu puanın hesaplanmasında temel alınacak kriterler Senato tarafından belirlenir.
Ancak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler
için başarı puanı 60’tır. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespitini bütün
sınıfların puan ortalaması belirler. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
yer alan ortak zorunlu dersler ortalamaya yansıtılmaz.

Değerlendirme 
MADDE 29 – (1) Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu

sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham ba-
şarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesap-
lanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl de-
ğerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı
belirlenir.
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(2) Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları,

bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı

dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(3) Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına

girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır

ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir. 

(4) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıdaki şe-

kildedir: 

a) Üniversitenin Tıp Fakültesi haricindeki akademik birimleri için başarı notları aşağıda

belirtilmiştir: 

100’lük Başarı Notu Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu Anlamı

90-100 AA 4,00 Mükemmel

85-89 BA 3,50 Çok İyi

75-84 BB 3,00 İyi

70-74 CB 2,50 Orta

60-69 CC 2,00 Yeterli

40-59 DC 1,50 Başarısız

20-39 DD 1,00 Başarısız

0-19 FF 0,00 Başarısız

FD 0,00 Devamsız

FG 0,00 Sınava Girmedi (Başarısız)

KM Kaldırılan ders muafiyeti

G Kredisiz dersler için başarılı

b) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için başarı notları aşağıda belirtilmiştir: 

100’lük Başarı Notu Harf Karşılığı 4’lük Başarı Notu Anlamı

90-100 AA 4,00 Mükemmel

85-89 BA 3,55 Çok İyi

80-84 BB 3,34 İyi

75-79 CB 3,12 Orta

70-74 CC 2,91 Yeterli

40-69 DC 2,69 Başarısız

30-39 DD 1,41 Başarısız

0-29 FD 0,00 Devamsız

FF 0,00 Başarısız

FG 0,00 Dönem/yılsonu sınavına girmedi

(Başarısız)

KM Kaldırılan ders muafiyeti

E Pratik derslerde uygulamadan

başarısız olup, final sınavına

giremeyen öğrenciye verilir.

(5) Öğrencinin KM, G ve E notu aldığı dersler GANO hesabında dikkate alınmaz.
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Mezuniyet, diploma, diploma eki, onur belgesi ve sertifika 
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu programın 14 üncü maddede belirtilen yükümlülük-

lerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde GANO’su

2,91 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 

(2) Öğrenciliği sona eren öğrenciler kimlik kartlarını bağlı olduğu birime teslim eder. 

(3) Ön lisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,50 ve üzeri öğrenciler onur

öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum öğrencinin diploma ve diploma ekinde belirtilir.

(4) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını

elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans progra-

mından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını başarı ile tamamlamasa

da anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir.

(5) Ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı

ayrı veya ortak diploma alır. 

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal serti-

fikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda

öğrencinin anadal programı adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını

elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplo-

masını alabilir.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini

yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 

(8) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve ön lisans diplo-

masıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. 

(9) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili

lisans programının en az ilk dört döneminin bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, baş-

vurmaları halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvu-

rular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(10) Öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilir. Diploma ekinde öğrencinin gör-

düğü öğrenimin nitelikleri, başarı durumu ve programla ilgili diğer bilgiler belirtilir.

(11) Mezuniyet hakkının elde edildiği sınav döneminin bitiminden sonraki ilk iş günü

mezuniyet tarihi olarak kabul edilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Mazeret ve Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Mazeret ve kayıt dondurma 
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eği-

tim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların

ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki dönem olmak üze-

re, öğrenim süresi boyunca en fazla dört dönem/iki yıl kaydı dondurulabilir. Bu şekilde kayıt

donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kayıt dondurduğu döneme/yıla ait sınavlara

giremez.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili yönetim kurulunca

kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ve belgelendirilmek kaydıyla verilen izin, 8 inci mad-

dedeki süreye eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı dönemin/yılın ba-

şından başlamak koşuluyla öğrenimine kaldığı yerden devam eder. 
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(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır: 

a) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporuyla belgelendirilmiş bu-

lunan sağlıkla ilgili mazeretleri, 

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

luyla, tabii afetler, 

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir

kimsenin bulunmaması nedeniyle alınan belge, 

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla öğrenciyle ilgili ekonomik nedenler,  

d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldır-

mayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

(4) Yukarıda sayılan geçerli mazeretler dışında da, 8 inci maddedeki azami eğitim-öğ-

retim süreleri içinde sayılmak kaydıyla öğrencinin isteği ile ilgili birim yönetim kurulu kararıyla

kayıt dondurma kararı verebilir. 

(5) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeret süresi içinde veya mazeretin bitiminden

itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar işleme

konulmaz. 

Kayıt silme 

MADDE 32 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer

ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanlar

ile kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenler ve kayıt yenilememiş

durumda olan öğrencilerin, ilgili birimlerin teklifi ve Senato kararı ile YÖK’ün onaylaması

durumunda Üniversite ile ilişikleri kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 33 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta

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

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

mekle ve iletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında birimlerine iletmekle yükümlüdür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 34 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan ön

lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Ya-

bancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yeterlilik sınavına alınır. Senato kararı ile be-

lirlenen başarı puanına göre öğrencilerin başarılı ve başarısız olduğuna karar verilir. Başarı

puanını elde edenler, bağlı bulundukları bölüm/programlara kayıt hakkı kazanırlar. Başarı pua-

nının altında kalan ve sınava girmeyen öğrenciler iki dönem süreli yabancı dil hazırlık sınıfına
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kaydolurlar. Yeterlik sınavı, birinci dönemin sonunda tekrarlanır. Başarılı öğrenciler bağlı bu-

lundukları bölüm/programlara kayıt yapma hakkı kazanırlar. Güz dönemi sonunda yapılan ye-

terlik sınavı ve yıl sonu sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler

bir kez daha ders yılı başında açılan yeterlik sınavına girerler.
(2) Kayıtlı olduğu programın öğretim dili tamamen Türkçe olan öğrenciler, istedikleri

durumda yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sını-
fında, yıl sonu sınavında başarısız olsalar bile bağlı bulundukları ön lisans ve lisans programına
devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler, verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam
ederler. 

(3) Yabancı dilde eğitim veren ön lisans ve lisans programına kayıtlı öğrencilerden ba-
şarısız olanlar ikinci yıl hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi ola-
naklarıyla geliştirerek dönem sonunda ya da takip eden akademik yıl başlangıcında yapılan
yeterlik sınavına girerler. Başarılı oldukları takdirde bağlı oldukları yükseköğretim programına
devam ederler.

(4) Kısmen yabancı dilde eğitim veya tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans
ve lisans programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen
hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesi-
lir.

(5) ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınav-
larının birinden Senato tarafından belirlenen başarı kriterlerini yerine getiren öğrenciler, bel-
gelerini ibraz ettikleri takdirde birim yönetim kurulu kararı ile hazırlık sınıfından muaf olabi-
lirler.

Disiplin işleri 
MADDE 35 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniver-
siteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal
faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve birimlerin yönetim kurulları kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik  
MADDE 37 – (1) 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan On-

dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversite bölüm/programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim

yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere 10 uncu maddenin üçüncü, yedinci, sekizinci, do-
kuzuncu ve onuncu fıkralarındaki sınırlamalar uygulanmaz. Bu öğrenciler devam şartını yerine
getirip başarısız olduğu dersler için öncelikle başarısız oldukları alt dönem derslerini almak
şartı ile dönemsel AKTS kredi yükünü %100 oranında artırabilirler.

Yürürlük 
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/21

İşyeri : 2BA Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Büyükkayacık OSB Mah. 11. Sok. No:1/1 Selçuklu/KONYA

SGK Sicil No : 1204149.042

Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası

İnceleme : 2BA Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan

1204149.042 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; ısı yalıtımında

kullanılmak üzere extrude polistren köpük ve ekspande polistren köpük üretimi yapıldığı, iş-

çilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin

11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: 2BA Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1204149.042

SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra

numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de

yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi ge-

reğince karar verilmiştir.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/45)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Nu-

maralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

2016/35)’in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sünger istihsali ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Babakale (39° 28.772N - 26° 04.0l3’E)

arasında kalan karasularımız haricinde sünger istihsali yasaktır.

b) Sünger istihsali, avcılığa açık alanda sadece dalma yöntemi ile yapılabilir.

c) Sünger istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği

il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“10) Madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.2.47 numaralı maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“4.2.47 – Jeneralize lipodistrofi ve konjenital leptin eksikliği tanılarında metre-

leptin kullanım ilkeleri;
(1) Jeneralize lipodistrofi tanısında;
Leptin düşüklüğü (erkeklerde <8 ng/ml; kadınlarda <12 ng/ml) bulunan ve jeneralize

lipodistrofi kesin tanısının Manyetik Rezonans Görüntüleme yöntemi veya DEXA ile tespit
edilmesi veya homozigot mutasyonun moleküler genetik tetkik ile tespit edilmesi halinde ve;

a) En az 6 ay düzenli diyet eşliğinde metformin veya glitazon içeren tedavi ile kombine
günlük en az 1,5 ünite/kg insülin kullanımına rağmen HbA1c ≥ %8 olması,

b) En az 6 ay düzenli fibrat grubu ilaçlar ile trigliserid düşürücü tedaviye rağmen Trig-
liserid > 300 mg/dl olması, 

kriterlerinden en az birinin sağlandığı vakalarda; üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti
sunucularında, çocuk endokrinoloji ve/veya çocuk metabolizma ve/veya çocuk endokrinoloji
ve metabolizma ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarınca düzenlenecek 6
ay süreli sağlık kurulu raporu ile yine üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında bu
uzmanlık dallarınca reçetelenerek tedaviye başlanır. 

(2)  Konjenital leptin eksikliği tanısında;
Erken başlangıçlı (1 yaştan önce) morbid obezitesi olan (2 yaşın altında boya göre vücut

ağırlığı > %140, 2 yaş ve üzerinde Vücut Kitle İndeksi Standart Deviasyon Skoru > 3SDS
olan) Leptin düzeyinin biyokimyasal olarak <2 ng/ml olduğu veya moleküler genetik tetkik
ile Leptin geninde homozigot mutasyonun gösterildiği vakalarda; üçüncü basamak resmi sağlık
hizmeti sunucularında çocuk endokrinoloji ve/veya çocuk metabolizma ve/veya çocuk endok-
rinoloji ve metabolizma ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarınca düzenle-
necek 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile yine üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucu-
larında bu uzmanlık dallarınca reçetelenerek tedaviye başlanır. 

(3) Jeneralize lipodistrofi tanısında tedavinin devam kriterleri;
Tedavinin başlamasının ardından 6 ay süreyle ilaç kullanımı sonrasında;
a) Başlangıç HbA1c düzeyinde en az 1,5 (%) düşüş olması ve bu düzeyin 6 aydan sonra

da korunmaya devam edilmesi,
b) Başlangıç trigliserid düzeyinde en az %30 oranında düşüş olması ve bu düzeyin 6

aydan sonra da korunmaya devam edilmesi,
kriterlerinden en az birinin sağlandığı vakalarda üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti

sunucularında, çocuk endokrinoloji ve/veya çocuk metabolizma ve/veya çocuk endokrinoloji
ve metabolizma ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarınca düzenlenecek 6
ay süreli sağlık kurulu raporu ile yine üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında bu
uzmanlık dallarınca reçetelenerek tedaviye devam edilir.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4.6 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan;

“%30’u” ibaresi “%36’sı”, “%18’i” ibaresi “%24’ü”, “%13’ü” ibaresi “%20’si”, “%22’si” iba-

resi “%28’i” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki

düzenlemeler yapılmıştır.   

a) Listede yer alan “704210” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

b) Listede yer alan “704230” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.                                                

c) Listede yer alan “704233” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

ç) Listede yer alan “704234” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

d) Listede yer alan “705371” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
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e) Listede yer alan “705372” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

f) Listede yer alan “705373” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

g) Listede yer alan “705430” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

ğ) Listede yer alan “705440” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

h) Listede yer alan “705441” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

ı) Listede yer alan “705442” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.
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i) Listede yer alan “705443” SUT kodlu işlem satırı puanı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde yer alan

ve SUT kodu belirtilen işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 25/8/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 ila 5 inci maddeleri 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/614 

Karar No : 2017/881 

Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan hakkında Mahkememizin yukarıda Esas ve 

Karar numarası yazılı 08/06/2017 tarihli ilâmı ile her ne kadar sanık hakkında firar suçundan 

Ġzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Savcılığınca dosya görevsizlik kararı verilerek 

mahkememize gönderilmiĢ ise de; Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 31/05/2017 tarih ve 

831 Karar sayılı kararı ile Askeri Mahkemelerin kapatılması nedeniyle bu mahkemelerin ceza 

davaları için 3 numaralı Asliye Ceza Mahkemesi yetkilendirildiğinden CMK 3 vd. maddeleri 

gereğince mahkememizin GÖREVSĠZLĠĞĠNE, karar kesinleĢtiğinde dosyanın görevli ve yetkili 

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine sanığın yokluğunda karar verilmiĢtir. 

16372208548 T.C. Kimlik Numaralı, ADANA/SEYHAN/ALĠDEDE Mah./Köy nüfusuna 

kayıtlı Abdülmecit ve AyĢe oğlu, 05/06/1953 ADANA Doğumlu, MEHMET EMĠN TAġTEPE 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete'de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ve 

tebliğin yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren Mahkemeye veya bulunulan 

yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine yapılacak beyanla, beyanının tutanağa 

geçirilip Hâkime onaylatmak suretiyle, Ġzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık 

olduğuna, istinaf yasa yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleĢeceğine, 

Ġlânın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, 

Ġlân ücretinin sanık MEHMET EMĠN TAġTEPE'den alınmasına karar verilmiĢ olmakla; 

Ġlânen tebliğ olunur. 7927 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DAVET 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.ye ait ―Tekirdağ Limanı‖ 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde, 36 yıl süreyle ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle özelleĢtirilecektir. 

 

Geçici Teminat Bedeli 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli Son Teklif Verme Tarihi 

15.000.000.- TL 10.000.- TL 20/12/2017 

 

1 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması 

zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 10.000.-TL Ġdare’nin 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 

 

• T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

• T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılarak ―Tekirdağ Limanı Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya Ortak 

GiriĢim Grubu’nun (katılımcının Ortak GiriĢim Grubu olması halinde Ortak GiriĢim Grubu’nun 

veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont 

karĢılığında, Ġdare’nin aĢağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Ġhale ġartnamesini almak için 

ödenmiĢ tutar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez. 

3 - Ġhaleye gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilirler. Teklif 

Sahipleri’nden Ġhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 

alınacaktır. 

4 - Yatırım fonları ancak Ortak GiriĢim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak 

GiriĢim Grubu sadece yatırım fonlarından oluĢamaz. 

5 - Tekliflerin, Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 

son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde ―TEKĠRDAĞ LĠMANININ 

ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı bir zarf 

içerisinde Ġdare’nin aĢağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif 

verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır. 

7 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

8 - Ġhale konusu Tekirdağ Limanı’nın yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde 

kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlere ve Türkiye’de kurulan 

yabancı sermayeli Ģirketlere iĢletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, iĢletme 

hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları 

halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

9 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

10 - Ġhaleye iliĢkin diğer bilgiler 0 (312) 585 80 80 numaralı telefondan, 0 (312) 585 83 07 

numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir. 

T.C. BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07 

www.oib.gov.tr 

 8828/1-1 
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ÖZEL TÜRKĠYE KIZILAY DERNEĞĠ TĠCARET BORSASI HASTANESĠ  

ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ HĠZMET BĠNASININ YANGIN TESĠSATI  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından: 

MÜLKĠYETĠ TÜRKĠYE KIZILAY DERNEĞĠNE AĠT KONYA ĠLĠ, MERAM ĠLÇESĠ, 

21 MAHALLE, 16726 ADA, 15 PARSELDE BULUNAN ÖZEL TÜRKĠYE KIZILAY 

DERNEĞĠ TĠCARET BORSASI HASTANESĠ ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ HĠZMET BĠNASININ 

YANGIN TESĠSATI YAPIM ĠġĠ kapalı zarf ile teklif alma ve açık eksiltme usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE 

CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK 

KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI 

b) Telefon ve faks numarası : +90 332 351 42 13 / +90 332 351 42 11 

c) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : https://kizilay.org.tr/ihaleilanlari 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÖZEL TÜRKĠYE KIZILAY DERNEĞĠ TĠCARET 

BORSASI HASTANESĠ ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ 

HĠZMET BĠNASININ YANGIN TESĠSATI YAPIM 

ĠġĠ 

b) Yapılacağı yer : KONYA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

ç) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE 

CADDESĠ NO: 7 MERAM / KONYA adresinde 

yapılacaktır. 

b) Tarihi ve saati : 31/10/2017 - 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. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait) 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.2. Ġmza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. 

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

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri. 

4.3.1.1. Kamuda yapılan iĢler için, son beĢ yılda hastane, otel, konut veya sanayi tipi bir 

yapıda yangın tesisatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle 

ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA 

adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI adresinden temin etmesi 

gerekmektedir. 

8 - Teklifler, 31.10.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ġÜKRAN MAHALLESĠ 

TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI 

KONYA ġUBE BAġKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Ġlan olunur. 8807/1-1 

—— • —— 

2400 TON SODA SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2400 ton soda A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma 

yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

250 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9352 nolu 

telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 25 Ekim 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 8704/1-1 
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ĠLĠMĠZ TAPUNUN ĠBRAHĠMPAġA MAHALLESĠNDE BULUNAN 2 ADET  

(TĠCARET + KONUT ALANI RUHSATLI) TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun NevĢehir Merkez ĠbrahimpaĢa 1. Mıntıka, 

tapunun 20 K 3 pafta 3115 ada, 2 parselde bulunan 7.000 m² arsa ve 3 parselde bulunan  

7.287,65 m² arsalar, 2886 Sayılı Devlet Ġhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif 

usulü Ġhaleye çıkarılmıĢtır.  

2 - Ġhale 25 Ekim 2017 ÇarĢamba günü Saat: 10:30’da NevĢehir Belediye Meclis toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhaleye katılacak isteklilerden aĢağıda sıralanan Ģartları taĢıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi Ģarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 

C. Geçici teminatı yatırması ve Ģartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 

D. Ġmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar, 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.  

E. Ġstekli adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

F. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter onaylı ortak giriĢim SözleĢmesi vermesi. 

G. Teklif mektubunu Ģartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi. 

4 - Ġhaleyle ilgili geniĢ bilgi ve Ģartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Muhammen bedel ve teminatlar; 
 

Adres Bedeli TL 

ĠbrahimpaĢa Mahallesi 1. Mıntıka 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parseldeki 

7.000 m² arsa 
2.450.000,00 

ĠbrahimpaĢa Mahallesi 1. Mıntıka 20 K 3 pafta, 3115 ada, 3 parseldeki 

7.287,65 m² arsa 
2.550.677,50 

 

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.  

6 - Teklifler ihale günü Saat: 10:25’e kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına verilecektir. 

7 - Ġhaleyi alan; ihale bedelini Ġhale Onayını takip eden 15 gün içerisinde peĢin olarak 

ödeyecektir. 

8 - Ġhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Arsalara iliĢkin bilgi ve belge 

Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden alınabilir. 

9 - Ġhaleye iliĢkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 

 8822/1-1 
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SULU ZĠRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETĠMĠ  

ĠÇĠN ARAZĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğüne ait toplam 

18.279 da arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 3 (üç) parti halinde kiraya 

verilecektir. 

2 - Ġhale, 25/10/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’da Tarım ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, 

Merkez Alım-Satım ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmaması 

veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 01/11/2017 ÇarĢamba günü aynı saat ve 

Ģartlarda tekrar edilecektir. 

3 - Ġhaleye ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

1. PARTĠ 

GÖKÇAYIR 

Mevkii 

Parsel 

No Alan (da) 

Muh. Bedel 

(TL/da) 

Muh. Bedel Tutarı 

(TL) 

Geçici Teminat (%5) 

(TL) 

GÖKÇAYIR 52/1B 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 52/2B 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 52/3D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 52/5D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 52/7D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 53/6D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 53/7B 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 53/8B 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 55/1D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 55/2D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 70/1K 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 70/2G 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR 70/3D 214 400      85.600   4.280 

GÖKÇAYIR TOPLAM 2.782 400 1.112.800 55.640 

KARATAġ 

Mevkii 

Parsel 

No Alan (da) 

Muh. Bedel 

(TL/da) 

Muh. Bedel Tutarı 

(TL) Geçici Teminat(TL) 

KARATAġ 140/9 250 400    100.000     5.000 

KARATAġ 140/12 250 400    100.000     5.000 

KARATAġ 140/15 250 400    100.000     5.000 

KARATAġ 125/1 316 400    126.400     6.320 
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KARATAġ 

Mevkii 

Parsel 

No Alan (da) 

Muh. Bedel 

(TL/da) 

Muh. Bedel Tutarı 

(TL) Geçici Teminat(TL) 

KARATAġ 125/2 318 400    127.200     6.360 

KARATAġ 125/3 309 400    123.600     6.180 

KARATAġ 125/4 284 400    113.600     5.680 

KARATAġ 125/5 289 400    115.600     5.780 

KARATAġ 146/3 273 400    109.200     5.460 

KARATAġ 146/4 245 400      98.000     4.900 

KARATAġ 146/5 283 400    113.200     5.660 

KARATAġ 146/6 250 400    100.000     5.000 

KARATAġ 146/7 281 400    112.400     5.620 

KARATAġ 146/8 243 400      97.200     4.860 

KARATAġ 160/14 248 400      99.200     4.960 

KARATAġ 144/2 250 400    100.000     5.000 

KARATAġ TOPLAM 4.339 400 1.735.600   86.780 

1. PARTĠ TOPLAM 7.121 400 2.848.400 142.420 

 

2. PARTĠ 

GÜMÜġSU 

Mevkii Parsel No Alan (da) 

Muh. Bedel 

(TL/da) 

Muh. Bedel Tutarı 

(TL) 

Geçici Teminat (%5) 

(TL) 

TÜEM 46/1A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 46/2A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 46/3A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 46/5A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 46/7A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/10A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/1A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/2A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/3A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/4A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/5A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/6A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/7A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/8A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 47/9A   178 400      71.200     3.560 
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2. PARTĠ 

GÜMÜġSU 

Mevkii Parsel No Alan (da) 

Muh. Bedel 

(TL/da) 

Muh. Bedel Tutarı 

(TL) 

Geçici Teminat (%5) 

(TL) 

TÜEM 49/11B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 49/14B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 49/3B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 49/6B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 64/1A   153 400      61.200     3.060 

TÜEM 64/2A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/1A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/2A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/3A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/4A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/5A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/6A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 65/7A   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 67/3B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 67/4B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/10B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/1B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/2B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/3B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/4B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/5B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/6B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/7B   166 400      66.400     3.320 

TÜEM 79/8B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 79/9B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 95/1B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 95/2B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 95/3B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 95/4B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 95/5B   178 400      71.200     3.560 

TÜEM 119/5B   178 400      71.200     3.560 

2. PARTĠ TOPLAM 8.151 400 3.260.400 163.020 
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3. PARTĠ 

GÜMÜġSU 

Mevkii Parsel No Alan (da) 

Muh. Bedel 

(TL/da) 

Muh. Bedel Tutarı 

(TL) 

Geçici Teminat (%5) 

(TL) 

BEJĠK 155/1A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 170/1B     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 170/2B     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 170/3A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 170/4B     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 170/5A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 171/3     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 171/5B     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 171/7B     177 400     70.800     3.540 

BEJĠK 186/1A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 186/2     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 186/4A     160 400     64.000     3.200 

BEJĠK 186/5A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 186/6A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 196/6A     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 201/1     178 400     71.200     3.560 

BEJĠK 201/2A     178 400     71.200     3.560 

3. PARTĠ TOPLAM   3.007 400 1.202.800   60.140 

 
  

  GENEL TOPLAM 18.279 400 7.311.600 365.580 

 

4 - Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TĠGEM’in T.Halk 

Bankası Bakanlıklar ġubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına 

yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale 

tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 

gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır). 

Ġhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir. 

5 - Ġhaleye girebilme Ģartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TĠGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 25/10/2017 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir. 

6 - Ġhale ġartnamesi Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) veya Ceylanpınar Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

7 - TĠGEM, Bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi 

değildir. Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamı dıĢında yapılmakta olup, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70-80 

Fax : 0 312 425 59 55 

Ġlan olunur. 8820/1-1 
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MUHTELĠF MAL VE HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 4 Kalem Mal alımı, 17 kalem mal ve 1 kalem hizmet alımı, 2 kalem mal 

alımı iĢine ait 3 ayrı ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3.  maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 

c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): - 

2 - Ġhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı Ġhale Tarihi Ġhale Saati 

1- 
4 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/506177 
17/10/2017 14:15 

  1 Real-Time PCR Cihazı 1 Adet 

 
  2 Gradient PCR Cihazı  1 Adet 

  3 Nükleik Asit Ġzolasyon Cihazı 1 Adet 

  4 Otomatik Pipetleme Cihazı 1 Adet 

2- 
17 Kalem Mal ve 1 Kalem Hizmet Alımı 

Ġhale Kayıt No: 2017/506232 
17/10/2017 15:00 

  1 El Aletleri Seti 1 Adet 

 

  2 Camlı Dolap 5 Adet 

  3 Elektron Katlandırıcı CCD Dedektör 1 Adet 

  4 Harici Harddisk 1 Adet 

  5 Harici Harddisk 1 Adet 

  6 Havya 2 Adet 

  7 Laboratuvar Sandalyesi 4 Adet 

  8 Multimetre 2 Adet 

  9 
Endüstriyel ve Eğitim Amaçlı Optik ÇalıĢma 

Masası 
1 Adet 

10 Filtre Havalandırma Sistemi 1 Adet 

11 
Endüstriyel ve Eğitim Amaçlı Optik Masa 

(Ayaklar Dahil) 
1 Adet 

12 Osiloskop 1 Adet 

13 QNAP için 6 TB HDD 4 Adet 

14 Rack Kabin 2 Adet 

15 Teknik Servis Masası 3 Adet 

16 3D Yazıcı 1 Adet 

17 
Dedektör Kalibrasyon Laboratuvarının 

hazırlanması iĢi  
1 Adet 

18 
Çok ĠĢlevli Renkli Lazer Yazıcı (Sarf Malzeme 

Seti Dahil) 
1 Adet 

3- 
2 Kalem Mal Alımı: 

Ġhale kayıt no: 2017/506251 
17/10/2017 15:45 

  1 Doz Kalibratörü 1 Adet 
 

  2 TLC Scanner (Radio-TLC Sistemi) 1 Adet 
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b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

CerrahpaĢa Tıp Fakültesine teslim edilecektir.(1 sıra nolu ihale için) 

b-c-2) Tek parti olarak SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde kadar Fen 

Fakültesine teslim edilecektir. (2 sıra nolu ihale için) 

b-c-3) Tek parti olarak SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar 

Eczacılık Fakültesine teslim edilecektir. (3 sıra nolu ihale için) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer: Ġ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ĠSTANBUL 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması durumunda Ģekil ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

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

kriterler: 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

4.3.2.1. Ġstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik Ģartname ile karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi adı altında 

teknik Ģartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaĢeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik Ģartnameye uymak zorundadır. Teknik ġartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dıĢı bırakılır. 

4.3.3. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine iliĢkin belgeler ve taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Ġstekli firma kendisine ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmıĢ satıĢ sonrası 

hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.(2 sıra nolu ihale için) 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler: 

4.3.4.1. Ġstekli firma kendisine ait TSE 12845, TS 10956, TS 12498 standartlarında teknik 

servisi olduğunu gösterir belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için) 

4.3.4.2. Ġstekli firma kendisine ait ISO 9001:2008 yeterlilik belgesini teklif dosyasında 

sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için) 

4.3.4.3. Ġstekli firma kendisine ait ISO 27001:2013 yeterlilik belgesini teklif dosyasında 

sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için) 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Benzer iĢ olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen her türlü laboratuvar 

cihazı iĢine ait iĢ deneyim belgesi kabul edilecektir.(1 ve 3 sıra nolu ihaleler için) 

4.4.2. Benzer iĢ olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen her türlü sistem odası 

kurulumu iĢine ait (teklif edilen bedelin %40’ı oranında) iĢ deneyim belgesi kabul edilecektir.     

(2 sıra nolu ihale için) 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

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

6 - Ġhale, katılma koĢullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Ġ.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/ĠSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karĢılığı Ġ.Ü. 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-Ġstanbul) yatırılan bedelin 

makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iĢ için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Ġ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/ĠSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler ihalesine iĢtirak etmiĢ oldukları her iĢ için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 8821/1-1 
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ASO 1. OSB 3032 ADA 9 SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ BĠNASI ĠNġAAT  

TADĠLAT VE DEKORASYON ĠġLERĠ UYGULAMALARINA  

AĠT YAPIM ĠHALESĠ YAPTIRILACAKTIR 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

 ANKARA 

1 - Ġhale Ģartnamesi Ankara-AyaĢ Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren 

Bölge Müdürlüğünden 1000.00 TL (BinTürkLirası) + KDV karĢılığı temin edilebilir. 

2 - Ġhale evraklarının, 25/10/2017 tarihinde, en geç saat 12:00’ye kadar Bölge Müdürlüğü 

binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 

4 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü  

Tel : 0 312 267 00 00 - 262 (Pbx 7 hat) 

Fax : 0 312 267 00 09  

Web : www.aosb.org.tr 

Madde 1. Genel 

1.1. ASOSEM SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ BĠNASI ĠNġAAT TADĠLAT VE 

DEKORASYON UYGULAMA iĢi ANKARA SANAYĠ ODASI 1. ORGANĠZE BÖLGESĠ 

tarafından ANKARA SĠNCAN 1. ORGANĠZE SANAYĠ YÖNETĠMĠ Kontrollüğünde 

yapılacaktır. 

Ġdare’nin posta adresi : ANKARA SANAYĠ ODASI 1. ORGANĠZE SANAYĠ 

BÖLGESĠ ANKARA - AYAġ KARAYOLU 25. KM 06935 

ANKARA 

Tel No : +90 (312) 267 00 00 

Faks No : +90 (312) 267 00 09 

1.2. ASOSEM BĠNASI TADĠLAT UYGULMA ĠġĠ, Ankara ili Sincan ilçesinde yer 

almaktadır. 

Madde 2. Ġhalenin ġekli 

2.1. Ġhale konusu ĠĢ, yeterlilikleri önceden yapılan seçim sonucunda kabul edilen 

davetliler ve katılımcılar arasında ―Kapalı Zarfla ve Birim Fiyatlı teklif Yöntemi ile ihaleye 

çıkarılmıĢ olup, Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısmen 

yapmakta serbesttir. Ġdare Kamu ihale kanununa tabi değildir. 

Madde 3. Teklif Verme Yeri ve Zamanı 

3.1. Teklif sahipleri (bundan sonra, bu Ģartnamede Ġstekli, Teklif veren veya Yüklenici 

olarak anılacaktır). 

Tekliflerin en son veriliĢ tarihi: 25.10.2017 tarihinde saat 12:00’a kadar Ġdare’nin 

adresinde kayıt numarası karĢılığında ―elden‖ teslim edeceklerdir. 

Ġstekliler tekliflerini teslim ettikten sonra geri alamazlar ve herhangi bir değiĢiklik talep 

edemezler. E-posta ya da faks yolu ile gönderilen teklifler teklif gizliliğini ihlal etmesi nedeni ile 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

3.2. Teklifler yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte veya daha evvel teslim edilmiĢ 

olacaktır. 

3.3. Eksiksiz ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen Ģekilde hazırlanmıĢ olan teklifler Ġdare 

tarafından oluĢturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmeye alınacaktır. 

3.4. Teklifler açıldıktan sonra Ġdare, Teklif Sahiplerinden birim fiyatların tümüne ve her 

birine ayrı ayrı Ģamil olmak üzere teklifinden açık pazarlık usulü ile tenzilat talep edip etmemekte 

serbesttir. Talep etmeden hiçbir teklif sahibi teklifine ilave tenzilat öneremez. 

3.5. Teklifler Ġdare tarafından oluĢturulan komisyon ve Kontrollük tarafından açılacaktır. 

Teklif sonuçlarının Teklif verenlere duyurulup duyurulmayacağı tamamen idare inisiyatifindedir. 

3.6. Ġdare tekliflerin herhangi birini ya da tamamını gerekçe göstermeksizin reddetmekte 

serbesttir. Yine idare hiçbir gerekçe olmaksızın ihaleyi iptal etme ve erteleme hakkına sahiptir. 

Teklif veren her firma bu sonuca karĢılık Ġdarenin kararını itirazsız olarak peĢinen kabul etmiĢ 

olarak teklifi verecektir. 
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3.7. Banka Hesap Bilgileri 

BANKA ADI IBAN NUMARASI HESAP TÜRÜ 

YAPI KREDĠ BANKASI TR42 0006 7010 0000 0072 1174 84 TL 

YAPI KREDĠ BANKASI TR50 0006 7010 0000 0072 1190 86 USD 

YAPI KREDĠ BANKASI TR02 0006 7010 0000 0072 1195 62 EURO 

 

Madde 4. Teklif Ġle Birlikte Sunulacak Belgeler 

Öncelikle Ġhale dosyasında yer alan 12 Nolu ―Ġhaleye Katılabilmeye ĠliĢkin KoĢullar‖ 

baĢlığı altında belirtilen tüm idari ve mali taleplerin istekli tarafından anlaĢılır vaziyette 

hazırlanması gerekmektedir. 

4.1. ĠÇ ZARF 

- Teklif Mektubu 

4.2. DIġ ZARF 

- FiyatlandırılmıĢ KeĢif Cetveli (CD ortamında dijital hali de istenmektedir): Ġdare 

tarafından verilen metraj ve keĢif cetvellerine birim fiyat bilgisi girilerek Birim Fiyatlı Teklif 

listesi oluĢturulacaktır. 

- Geçici teminat (Teklif bedelinin %5 inden az olmamak üzere, son teklif verme 

tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) gün geçerli) 

- Ticaret ve / veya Sanayi odasından alınan Meslek Odası Belgesi 

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanı veya Ġmza sirküleri 

- Ticaret sicil Gazetesi 

- Yer Görme Belgesi 

- Tetkik Tutanağı (imza ve KaĢeli) 

- Teklif formu (Ġmza ve KaĢeli) 

- Son iki yıla ait bilanço 

- Banka Referans Mektubu (Mali yeterlilik) 

- ĠĢ Bitirme ve/veya ĠĢ Deneyim Belgesi (ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun) 

- Vergi dairesinden alınan son bir ay tarihli vergi borcu olmadığına dair, ―borcu yoktur‖ 

yazısı. 

- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son bir ay tarihli ―Pirim Borcu yoktur‖ yazısı 

Madde 5. Teklif Değerlendirme Süreci 

5.1. Ġdare tarafından görevlendirilen Ġhale Değerlendirme Komisyonu, Ġhale evraklarının 

tamam olup olmadığını kontrol edecek, tekliflerde matematiksel hatalar var ise gerekli 

düzeltmeleri yapacak ve en uygun teklifi tespit edecektir. 

5.2. Teklif veren firmalar, aĢağıdaki takvim döneminde ĠĢyerinde, Ġdare ofisinde yapılacak 

toplantılara katılarak teklifi ile ilgili görüĢmeler yapmaya hazırlıklı olmalıdır. 

5.3. Ġdare mali ve teknik açıdan yeterli gördüğü firmalar ile pazarlık ederek süreci 

sonlandıracaktır. 

5.4. Teklif alma takvimi aĢağıdaki gibi planlanmaktadır. 

 

ĠĢ Kalemi Hedef Tarih 

Son teklif Verme tarihi 25.10.2017   Saat 12.00 

DıĢ Zarfların Açılması 25.10.2017   Saat 14.00 

Ġç Zarfların Açılması 25.10.2017 

 

5.5. Teklif veren firmalar, teklif verme ve pazarlık döneminde yapacağı tüm masrafları 

kendileri karĢılayacaktır. 

Madde 6. Teklifin Geçerlilik Süresi 

6.1. Ġstekli teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde teklifinden 

vazgeçemez. Aksi halde geçici teminatı irad kaydedilir. Ancak teklif tarihinden itibaren 120 (yüz 

yirmi) gün içinde Ġdare’inin SözleĢmeyi imzalamaya davet yazısı kendisine gönderilemez ise, 

Ġstekli Ġdare’ne yazı ile bildirmek kaydıyla teklifinden vazgeçebilir. 8810/1-1 
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BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ MERKEZ HALĠLĠYE, EYYUBĠYE VE HĠLVAN ĠLÇELERĠ 

DÂHĠLĠNDE KENT MOBĠLYALARI YERLERĠNĠN ĠġLETME  

HAKKI KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - BüyükĢehir Belediyesi merkez Haliliye, Eyyubiye ve Hilvan ilçelerinde; 

Mevcut Kent Mobilyaları;  

a) 172 adet Otobüs Durağı,  

b) 47 adet reklamsız otobüs durağı,  

c) 165 adet Raket Reklam Panosu (CLP),  

d) 273 adet bilboard,  

e) 5 adet çift yüzlü bilboard,  

f) 5 adet megaboard,  

g) 40 adet megaliht,  

h) 5 adet kuleboard,  

ı) 2 adet led,  

j) 2 adet silindir kule. 

Ġlave Kent Mobilyaları; 

a) 47 adet duraklara CLP, 

b) 3 adet LED ekran.  

c) 13 adet bilboard. 

Kent mobilyalarının yapılması, montajı, bakımı, onarımı, karĢılığında, reklam 

materyallerinin iĢletme hakkı beĢ (5) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale 26.10.2017 PerĢembe günü saat 11:10 da Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı ġanlıurfa 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Hizmet Binası Kat 1 Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

Ġsteklilerin, istenilen bütün belgeleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesine 

uygun olarak dıĢ zarfın içine konularak 26/10/2017 PerĢembe günü saat: 10.00’a kadar Atatürk 

Mah. Atatürk Bulvarı ġanlıurfa BüyükĢehir Belediye Hizmet Binası 1 kattaki Encümen Toplantı 

salonundaki görevliye alındı belgesi karĢılığında teslim edebilecektir.  

Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf ve faksla 

yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3 - Ġhalenin toplam muhammen bedeli beĢ (5) Yıllık iĢletme süresi için KDV dahil 

12.500.000,00 TL (ONĠKĠMĠLYONBEġYÜZBĠN TÜRK LĠRASI)’dır. Ancak artırıma esas yıllık 

muhammen bedel KDV dâhil 2.500.000,00 TL (ĠKĠMĠLYONBEġYÜZBĠN TÜRK LĠRASI) olup 

istekliler bu bedel üzerinden artırım yaparak tekliflerini vereceklerdir. 

4 - Geçici Teminatı: (muhammen bedelin %3ü) 375.000,00 TL dir. Kati teminat ihale 

bedelinin % 6’sıdır. 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler 

5.1. Tebligat için imzalı kaĢeli adres beyanı, 

5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, 

5.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

5.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

5.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi, 
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5.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 

5.4. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

5.5. Ortak giriĢim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3’deki belgeler ve 

Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

5.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da ġanlıurfa 

Belediyesinin Ziraat Bankası GiriĢimci Ģubesi(Ģube kodu:2266) nezdindeki IBAN NO:TR 98000 

100 2266 3561 5633 5171 nolu hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairelerine ve ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesine 

vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair belge. 

5.8. Ġġ DENEYĠMĠ: Megalight, raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi nüfusu 

500.000 (BeĢyüzbin) den az olmayan Ģehirlerden en az bir belediyeden (iĢtirakleri dahil) son 2 

yıldır açık hava reklam iĢletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmıĢ belge vermek 

zorundadır. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimde bulunan firmalardan her ikisinde bu Ģartı 

tamamıyla sağlaması gerekir.  

5.9. ĠĢ Bitirme: Bir belediyeden(ĠĢtirakleri dâhil) iki yılın ortalaması en az 1.500.000,00 TL. 

(BirmilyonbeĢyüzbintürklirası) kira bedeli ödendiğine dair iĢ bitirme belgesi ibraz edecektir. 

5.10. Ġsteklinin daha önce yapmıĢ olduğu ihale konusu iĢlerin listesi ve bu iĢlere iliĢkin 

ilgilisinin imzasını taĢıyan referans mektupları sunulacaktır. 

5.11. Teknik Yeterlilik Belgesi (Ġstekliler teknik Ģartname çerçevesinde yapılacak kent 

mobilyalarından (Bilboard, CLP) birer adet numunesini sağlam ve çalıĢır vaziyette ġanlıurfa 

BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı bahçesinde ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesince 

gösterilecek uygun alana 25/10/2017 ÇarĢamba günü saat 14.00'e kadar hazır olacak Ģekilde teĢhir 

edilmek üzere montajını yapacaktır. Montajı yapılan kent mobilyalarının Ģartnameye uygun olup 

olmadığı BaĢkanlık Makamınca oluĢturulan 3 (üç) kiĢilik teknik komisyonca incelenecektir. 

Yapılacak inceleme neticesinde numuneleri teknik Ģartnameye uygun olan isteklilere komisyonca 

Teknik Yeterlilik Belgesi verilecektir. Ortak giriĢim olması halinde ortaklardan birinin bu Ģartı 

yerine getirmiĢ olması yeterlidir. Ġstekliler Teknik Yeterlilik Belgelerini dıĢ zarf içerisine 

koyacaklardır. Teknik yönden yeterlilik belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamayacaklar. 

Ġhale öncesi verilen kapalı teklif zarfları da kendilerine iade edilecektir. 28.09.2017 tarihinde iptal 

edilen Kent Mobilyaları ihalesine girmek için teknik yeterlilik belgesi alan isteklilerin 26.10.2017 

tarihindeki ihale için teknik yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur. 

5.12. Ġdari ve Teknik Ģartnamesi istek halinde ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Mali 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığından (Gelir ve Takip ġube Müdürlüğü) 1.000,00 (Bintürklirası) 

karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname 

satın almaları zorunludur. ġartname bedelini yatırdığına dair makbuz ihale dosyasına 

konulacaktır.  

5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmıĢ teklif mektubunu içeren iç zarf. Tüm bu belgeler, 

eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve iĢbu idari Ģartnamenin 8. maddesinde 

belirtildiği üzere teslim edilecektir.  

5.14. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmıĢ bulunsa dahi ihale iptal 

edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme feshedilerek 

kesin teminatı irat kaydedilir. Ġhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan yazısı. 

Ġlan olunur. 8823/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümenince yapılan görüĢmelerde, Ankara Ġli, Altındağ 

Ġlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 

5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 05.10.2017 tarih ve 1103 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 

11.10.2017 tarihinde mesai baĢlangıcında ilanına çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 

 

NO SAHĠBĠ BĠNA ADRESĠ 

  1 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 1 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  2 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 6 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  3 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 7 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  4 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 8 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  5 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 9 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  6 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 9/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  7 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 10 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

  8 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 12 

ALTINDAĞ/ANKARA 

  9 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 15 

ALTINDAĞ/ANKARA 

10 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 17 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

11 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 18 

ALTINDAĞ/ANKARA 

12 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 24 

ALTINDAĞ/ANKARA 

13 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 24/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

14 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 24/B 

ALTINDAĞ/ANKARA 

15 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 29/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

16 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 3 

ALTINDAĞ/ANKARA 

17 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 7 

ALTINDAĞ/ANKARA 

18 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 9 

ALTINDAĞ/ANKARA 
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NO SAHĠBĠ BĠNA ADRESĠ 

19 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 11 

ALTINDAĞ/ANKARA 

20 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 12 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

21 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 14 

ALTINDAĞ/ANKARA 

22 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO:16 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

23 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 17 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

24 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 18 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

25 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 19 

ALTINDAĞ/ ANKARA 

26 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 20 

ALTINDAĞ/ANKARA 

27 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 24 

ALTINDAĞ/ANKARA 

28 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 26/A 

ALTINDAĞ/ANKARA 

29 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 6 

ALTINDAĞ/ANKARA 

30 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 10 

ALTINDAĞ/ANKARA 

31 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 12 

ALTINDAĞ/ANKARA 

32 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 13 

ALTINDAĞ/ANKARA 

33 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 14 

ALTINDAĞ/ANKARA 

34 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 15 

ALTINDAĞ/ANKARA 

35 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 16 

ALTINDAĞ/ANKARA 

36 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 2 

ALTINDAĞ/ANKARA 

37 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 3 

ALTINDAĞ/ANKARA 

38 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 7 

ALTINDAĞ/ANKARA 

39 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 9 

ALTINDAĞ/ANKARA 

40 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 11 

ALTINDAĞ/ANKARA 

41 Malik Tespiti Yapılamadı 
Zübeyde Hanım Mahallesi 593. sokak NO: 1 

ALTINDAĞ/ANKARA 

 8829/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8831/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8832/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8833/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  18.00/1 
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Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.06/536 

Toplantı Tarihi ve No : 21/09/2017 - 235 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21/09/2017 - 4736 ANKARA 

Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Tohumlar Mahallesi (Köyü), Çalısırtı Mevkiinde kaçak kazı 

sonrası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan 

inceleme sonucu tespit edilerek koordinatlandırılan ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescile önerilen alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında tescili ve aynı yasanın 7. Maddesi ve ilgili 

Tespit ve Tescil Yönetmeliği uyarınca faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin 

alınmasına yönelik Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.07.2017 

gün ve 4513 sayılı Kararı ile istenilen kurum görüĢlerinin değerlendirilmesi isteğine iliĢkin; 

Ankara Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.04.2017 gün ve 4093 sayılı yazısı ve eki 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ raporu; Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve 153006 sayılı 

yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığının 19.07.2017 gün ve 

E:18870 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 

20.07.2017 gün ve E:12881 sayılı yazısı, Çankaya Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 27.07.2017 gün ve E:46695 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge 

Müdürlüğünün tarihsiz 95386480-165.02/250990 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 03.08.2017 gün ve E.20955 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 04.08.2017 gün ve E:1748377 sayılı sayılı yazıları okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Tohumlar Mahallesi (Köyü), Çalısırtı Mevkiinde kaçak kazı 

sonrası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan 

inceleme sonucu tespit edilerek, Kararımız eki harita üzerinde koordinatları verilerek sınırları 

belirlenen YerleĢim Alanının, 2863 Sayılı Yasa kapsamında III. Derece Arkeolojik sit Alanı 

olarak tesciline, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢullarına iliĢkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koĢullarının geçerli 

olduğuna; tescil edilen arkeolojik alana iliĢkin koruma önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına, 

Ayrıca Kurulumuzun 06.07.2017 gün ve 4513 sayılı Kararında ―bahse konu alanda kaçak 

kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefetten suç duyurusunda 

bulunulmasına, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca sakınca görülmemesi halinde kaçak kazı 

çukurlarının yerel imkanlarla Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatılmasına…‖ karar verildiğinden bu konulara iliĢkin yeniden karar alınmasına gerek 

olmadığına karar verildi. 
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Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.04/71 

Toplantı Tarihi ve No : 21/09/2017 - 235 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21/09/2017 - 4730 ANKARA 

Ankara Ġli, Beypazarı Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ġnözü Vadisinin TUES ve 2863 sayılı 

yasa kapsamında incelenmesi sırasında tespit edilen kaya yerleĢiminin yerinin tesciline iliĢkin 

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı 22.06.2017 gün ve 4484 

sayılı kurul kararı gereği iletilen Ġller Bankası Anonim ġirketi Mekansal Planlama Dairesi 

BaĢkanlığının 19.07.2017 gün ve E18884 sayılı yazısı - Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 gün ve E.8319 sayılı yazısı- Ankara 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 28.07.2017 gün ve E.20517-743 sayılı yazısı, 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 03.08.2017 

gün ve 166571 sayılı yazısı- Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Dairesi BaĢkanlığı Plan ve Proje ġube Müdürlüğünün 07.08.2017 gün ve 3046 sayılı yazısı, 

Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.08.2017 gün ve E.1792006 sayılı sayılı kurum 

görüĢleri yazısı ile Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının hazırladığı 18.09.2017 gün ve 4676 sayılı dosya inceleme formu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, Beypazarı Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ġnözü Vadisinde, II. Derece Doğal Sit 

Alanı sınırları içerisinde tespit edilen kaya yerleĢim yerinin I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, sit sınırlarının 1/5.000 ölçekli harita da verildiği Ģekliyle koordinatlarının uygun 

olduğuna, bahse konu sit alanına iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke kararının I. Maddesinin ―GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.21/859 

Toplantı Tarihi ve No : 13.09.2017-358 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.09.2017-8722 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesinde tapunun 204 parselinde yer alan alanın 

2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli ve 305 

sayılı ve 31.05.2017 tarihli ve 2026 sayılı yazıları ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Ġzmir 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 31.01.2017 tarihli ve E.4179 sayılı yazısı, Orman ve 

Su iĢleri Bakanlığı Devlet Su iĢleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 05.02.2017 tarihli 

ve 79456 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

13.02.2017 tarihli E.405357 sayılı yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 17.02.2017 tarihli ve E.41034 sayılı yazısı, Aliağa Belediyesi 

Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.02.2017 tarihli ve E.4172 sayılı yazısı, Karayolları Genel 

Müdürlüğünün 26.02.2017 tarihli ve E.57138 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 28.02.2017 tarihli ve E.39326 sayılı yazısı, Ġzmir 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.03.2017 tarihli ve 729-2527 sayılı ve ekleri, Ġzmir 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve 09.05.2017 tarihli ve 1177-4269 sayılı yazısı ve 

ekleri, Aliağa Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğünün 16.06.2017 tarihli ve E.14185 sayılı 

yazısı, Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 14.06.2017 tarihli ve E.22454 sayılı 

yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 29.06.2017 tarihli ve E.207068 

sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 

23.06.2017 tarihli ve E.129415 sayılı yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve 

Projeler Dairesi BaĢkanlığının 07.07.2017 tarihli ve E.177852 sayılı yazısı ve ekleri, Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığının Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 06.07.2017 tarihli 

ve 460073 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

2.Bölge Müdürlüğünün 06.07.2017 tarihli ve 461722 sayılı yazısı, , konuya iliĢkin olarak Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 12.09.2017 tarih ve 1161 sayı ile Müdürlük evrakında 

kayıtlı rapor okundu; yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir Ġli, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesi, 204 parseldeki Ġzmir 2 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.01.2017 tarihli ve 7505 sayılı kararı ile tescilli 

1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının (1Nolu Alan) devamına, aynı parselde yeni tespit 

edilen taĢ ocağının (2 Nolu alan) ve iĢliğin (3 Nolu Alan) bulunduğu 2 adet alanın da 1.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, bu alanların etrafındaki alanların ise 3.(Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında 

gösterildiği Ģekilde 1.(birinci) ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki 

sit köĢe noktaları koordine özet çizelgesinin onanmasına, kararımız eki sit fiĢinin uygun 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.10/109 

Toplantı Tarihi ve No : 15/09/2017-360 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15/09/2017-8742 ĠZMĠR 

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Seyitoba Köyü, Boyalıca Mevkiinde bulunan, tapunun 604 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz ve yakın çevresindeki alana dair Manisa Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen alana iliĢkin olarak Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

03.12.2015 tarihli ve 4857 sayılı yazısı ve ekindeki Manisa Müze Müdürlüğünün 26.11.2015 

tarihli ve 2385 sayılı yazısı ve 26.11.2015 tarihli müze uzman raporu ve öneri sit fiĢi ve harita ve 

fotoğraflar, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.02.2016 tarihli ve 444 sayılı 

yazısı ve ekindeki bilgi ve belgeler ve raporların değerlendirilmesi aĢamasında Manisa Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak koruma altına 

alınması önerilen alanda 5177 sayılı kanunla değiĢik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi gereği Ġzmir 

2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.09.2016 tarihli ve 3128 

sayılı kurum görüĢü konulu dağıtımlı yazısı ve eki harita , kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar ve 

Manisa Müze Müdürlüğünün 03.10.2016 tarihli ve 1749 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 14.09. 2017 tarihli ve 1173 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor 

okundu ve ekindeki öneri 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırlarının gösterildiği 1/5000 ölçekli 

kadastral durum haritası ve bu sınırlarının aktarıldığı 1/5000 ölçekli ortofoto hava fotoğrafı ve 

iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;  

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Seyitoba Köyü, Boyalıca Mevkiinde bulunan, tapunun 604 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmaz ve yakın çevresindeki alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli 

kadastral durum haritasında gösterildiği Ģekilde 2863 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda 

3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin düzeltildiği Ģekliyle 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.03/138 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2017 - 240 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28/09/2017 - 3879 SAFRANBOLU 

Zonguldak Ġli, Devrek Ġlçesi, Yeni Mahalle, 118 ada, 1 parselde yer alan çeĢmenin 

tescillenmesi talebini konu alan Devrek Belediye BaĢkanlığı, Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü'nün 24.11.2016 tarih ve E.4439 sayılı yazısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kastamonu 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 15.06.2017 tarih ve 1094 sayılı yazısı ile Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 26.09.2017 tarih ve 828 sayılı rapor 

formu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarının raporundan; Zonguldak Ġli, Devrek 

Ġlçesi, Yeni Mahalle, 118 ada, 1 parselde yer alan çeĢmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinin anlaĢıldığına bu 

sebeple söz konusu çeĢmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taĢınmazın 

grubunun "1" olarak belirlenmesine, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından taĢınmaza 

iliĢkin hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu taĢınmazın korunma alanının karar 

ekinde yer alan 1/500 ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 

 

 
 8784/1-1 



11 Ekim 2017 – Sayı : 30207 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  14.03/135 

Toplantı Tarihi ve No : 15/9/2017 - 234   Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15/9/2017 - 4705      ANKARA 

Bolu Ġli, Gerede Ġlçesi, Ibrıcak Köyü, Toklar Yaylası mevkiinde tespit edilen Manastır 

olması muhtemel yapı kalıntısının tesciline iliĢkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğünün 18/07/2017 gün ve 153542, Ġller Bankası A.ġ.’nin 18/07/2017 gün ve E.18764, 

Bolu Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 20/07/2017 gün ve E.2498, Tabiat Varlıklarını 

koruma Genel Müdürlüğünün 20/07/2017 gün ve E.8326, Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 

25/07/2017 gün ve E.1624720, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.238406, 

Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 28/07/2017 gün ve E.20515-744, DSĠ Etüt, 

Plânlama ve Tahsisler Dairesi BaĢkanlığının 03/08/2017 gün ve 532256, Bolu Valiliği Ġl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09/08/2017 gün ve E.1971087, Ankara Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11/08/2017 gün ve 21753 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 08/09/2017 gün ve 4497 

sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Bolu Ġli, Gerede Ġlçesi, Ibrıcak Köyü, Toklar Yaylası mevkiinde tespit edilen Manastır 

olması muhtemel yapı kalıntısının tesciline iliĢkin olarak Kurulumuzun 06/07/2017 gün ve 4520 

sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına, gelen 

görüĢlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yapı kalıntısının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak 

tesciline; 

Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün gün ve sayısı yukarıda belirtilen yazısında, 

06/07/2017 gün ve 4520 sayılı kararımız eki öneri sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli haritada 

belirtilen koordinatların kadastro paftasına tersimatı sonucunda herhangi bir kadastro parseline 

denk gelmediği belirtildiğinden icracı kurumlarca III. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının arĢiv 

paftalarına iĢlenerek saklanması gerektiğine; 

Bahse konu sit alanına iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının III. maddesinin GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları 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)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet

ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, Başbakan Yardımcısı Fikri

IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref

FAKIBABA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk

ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı

Osman Aşkın BAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile

Araç Gereç Kira Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/21)
— 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/45)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


