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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 13/05/2015

Karar No : 554

1- Ek-1 listenin “B” sütununda bulunan mahaldeki kadastro mahkemelerinin merkez

kadastro mahkemesi olarak belirlenmesine, “A” sütununda bulunan mahallerdeki kadastro

mahkemelerinin, “B” sütunundaki karşılığına gelen ve merkez kadastro mahkemesi olarak be-

lirlenen mahallerdeki kadastro mahkemesinin yargı çevresine dâhil edilmesine, “A” sütununda

yer alan mahallerdeki kadastro mahkemelerinin kaldırılmasına,

2- Kadastro mahkemesi teşkilatı kaldırılan mahallerde bulunan dosyaların herhangi bir

karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere, yargı alanı olarak bağ-

landıkları yerlerdeki kadastro mahkemelerine gönderilmesine, buna ilişkin tarihin Hâkimler

ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenmesine, devir işlemleri gerçek-

leşinceye kadar mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam etti-

rilmesine karar verilmiştir.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 13/05/2015

Karar No : 555

Gerede ilçesinin coğrafi konumu, Bolu Adliyesinin iş ve kadro durumları birlikte de-

ğerlendirilerek; 

Gerede Kadastro Mahkemesinin yargı çevresinin Bolu Kadastro Mahkemesinin yargı

çevresine dâhil edilmesine, Gerede Kadastro Mahkemesinde bulunan dosyaların herhangi bir

karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Bolu Kadastro Mahke-

mesine gönderilmesine, buna ilişkin tarihin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi

tarafından belirlenmesine, devir işlemleri gerçekleşinceye kadar mahkemelerdeki dosyalarla

ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilmesine karar verilmiştir.
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YÖNETMELİKLER

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Ku-

ruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (STKAM): Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’de sivil toplum bilincinin ve sivil toplum

kuruluşlarının gelişmesi için; sivil toplum ile ilgili her türlü konuda çalışmalar yapmak, bu

amaca yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak,

konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, mevcut sorunların çözümü için öneriler üretmek,

model uygulamalar yapmak ve bu tür uygulamalara katkıda bulunmaktır.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sivil toplum, kâr amacı gütmeyen sektör, hükümet dışı kuruluşlar ve üçüncü sektör

olarak adlandırılan alanlarda bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

b) Türkiye’de ve dünyada sivil toplum bilincinin gelişmesine yönelik kamusal tartış-

malarda görüş bildirmek.

c) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına kuruluş aşamasında ve sonrasında imkân-

larının elverdiği ölçüde eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

ç) Sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli yönetilmesi için personelin ihtiyaç

duyacağı eğitimleri vermek üzere imkânlar dâhilinde kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri

etkinlikler gerçekleştirmek, katılımcılara sertifika vermek.

d) Türkiye’de sivil toplum alanının gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hazırlan-

masında ve hayata geçirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek vererek

danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İlgili alanda uluslararası gelişmeleri takip etmek, bunların Türkiye’deki yansımalarını

incelemek, gerekli durumlarda bu yansımalar üzerine görüş bildirmek ve sivil toplum anlayı-

şının gelişmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetler yürütmek üzere iş-

birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için Rektör

tarafından görevlendirilir. Müdür süresi dolmadan görevinden ayrılırsa veya altı aydan uzun

süre görevinin başında bulunmazsa Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Bu suretle

görevlendirilen Müdür kalan görev süresini tamamlar. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden

Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için,

Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde Müdür yardımcıları

aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kurum ve kuru-

luşları, sivil toplum kuruluşları ile ilgili dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla işbirliğini sağla-

mak.

d) Atölye, laboratuvar, interaktif müze, okul gibi uygulama birimleri açılması ve me-

kânın belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun verdiği kararları Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim

Kuruluna öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş

kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün gö-

revlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü-

resi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ay-

rılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez, üyelerin salt çoğunluğu

ile toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Mer-

kezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak

geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ve ayrıca

işbirliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla kamu ve özel kurum ve kuruluşları be-

lirlemek ve Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve işbirliği yapılacak

dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını belirlemek,

projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

d) Uygulama birimleri açılmasını karara bağlamak, açılacak mekânları belirlemek.
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e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak gö-

revlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan han-

gilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna

rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları ile bilgi ve biri-

kimlerinden yararlanılabilecek yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev ya-

pan kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenen üyelerden oluşur. Da-

nışma Kurulu üyeliğinin süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin

faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Müdür,

gerekli gördüğü hallerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, gö-

rüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve

üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile gö-

revlendirilir.

Uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve

Rektörün onayı ile uygulama birimleri oluşturur ve bunların çalışması için gerekli önlemleri

alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerini, akademik ve idari personeli, ilgi duyabilecekleri sosyal so-

rumluluk projelerine yönlendirmek.
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b) Üniversite öğrencilerinin   sosyal, kültürel ve akademik birikimlerinden yararlanarak;

toplumsal sorumluluklarının farkında olup, sorunlara takım çalışmasıyla çözüm üreten bireyler

olarak varlık göstermelerine katkı sağlamak.

c) Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle; toplumun her kesiminin (çocuklar, ka-

dınlar, gençler, yaşlılar, engelliler, çevre ve hayvanlar) yaşam kalitesinin iyileştirilmesine kat-

kıda bulunmak. 

ç) Toplumsal sorunlar karşısında,  yaşanılabilir bir dünya için analitik çözümler ürete-

rek, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere destek vermek.

d) Bu amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yap-

mak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sosyal sorumluluk alanında öncelikle gençler olmak üzere toplumun bilinçlenmesine

yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek, gözlem ve araştırma etkinlikleri dü-

zenlemek.

b) Sosyal sorumluluk projelerini tanıtıcı etkinlikler yapmak.

c) Öncelikle çocukların, kadınların, gençlerin, engellilerin ve yaşlıların sosyal, kültürel

gelişimleri ve bu grupların ekonomik olarak iyileştirilmesine yönelik, öğrencilerle, akademik

ve idari personelin aktif katılımlarıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projelerini hazırlamak,

ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek, hayata geçirmek ve yönetmek.

ç) Uzay bilimleri ile ilgili birikim ve kültürü öğrencilere ve halka tanıtmak.

d) Merkezi, amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak. 

e) Diğer üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla iş ve güç birliği ya-

parak, ortak proje çalışmaları yürütmek.

f) Kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlıklarda bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırıl-

masını sağlamak ve bu konuda, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Projelere katılan öğrencilere, dahil oldukları etkinlik alanı çerçevesinde ihtiyaç duy-

dukları eğitimlerin verilmesini gerçekleştirmek, (yaratıcı drama, iletişim ve benzeri) öğrencilere

mesleki deneyim ve  uygulama olanağı sağlamak.

h) Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin  katılımlarının sağlanacağı, sosyal sorumluluk pro-

jeleri geliştirmek, çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek. 

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinlikleri hayata geçirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen öğretim ele-

manları arasından, Rektör tarafından üç (3) yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev-

lendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar gö-

revlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyele-

rinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün diğer bir

görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı za-

manlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise

yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcı-

sının görevi de sona erer. 

Merkez Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amir olup

görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezin çalışma-

larının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu

sağlamak.

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Merkez Yönetim Kurulunun

onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak; Merkez ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda

bulunmak ve onlara yol göstermek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversite Yönetim Ku-

rulunca önerilen adaylar arasından, Rektör tarafından üç (3) yıl süreyle görevlendirilen iki (2)

öğretim elemanıyla birlikte toplam üç (3) üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin
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görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçile-

bilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez

Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar

almak,

b) Merkez Müdürünün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili

önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek,

c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait

çalışma programlarının esaslarını belirlemek,

ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje

önerilerini değerlendirmek ve Merkez Müdürünün yapacağı işleri belirlemek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üze-

rine, Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen

üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı

seçer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Merkez Müdü-

rünün çağrısı üzerine toplanır. 

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak.

b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez organlarınca istenen hususlarda görüş ve öne-

rilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen yüksek lisans ve doktora ile bunların gerektirdiği eğitim kapsamında, bilimsel araştırma
ve uygulama faaliyetlerine yönelik lisansüstü programların öğrenci kabulü, yürütülmesi, eğitim
ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yarıyıl: Senatoca kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Azami öğrenim süresi: Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğreniminde

altı yarıyıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilenler için on sekiz yarıyıllık süreyi,

e) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış
yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü
programını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, doktora
tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere 1/7/1996 tarihli ve
22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde be-
lirtilen esaslar dâhilinde olan öğretim elemanlarını,

g) Doktora yeterlik komitesi: Anabilim dalı başkanı ve program yürütme kurulunun
önerisi dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, beş öğretim üyesinden
oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten veya bu amaçla jüri kurabilen iki yıl süreyle
görev yapacak olan komiteyi,

ğ) Doktora yeterlilik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları
programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadı-
ğının belirlendiği sınavı,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

ı) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Fen Bi-
limleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji Teknolojileri Enstitüsü, Biyoteknoloji
Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulaşım Teknolojileri
Enstitüsü, Savunma Teknolojileri Enstitüsü ve Bilişim Teknolojileri Enstitüsünü,

i) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitü için tanımlanan enstitü anabilim dalını,
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j) Enstitü anabilim dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,

k) Enstitü anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının, bilim dalı başkanlarından oluşan ku-
rulu; anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya
doktora programı içerdiği durumlarda ise lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten,
tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu,

l) Enstitü koordinatörlüğü: İlgili rektör yardımcısının başkanlığında, enstitüsü müdür-
lerinin oluşturduğu, lisansüstü eğitimde enstitüler arasında eşgüdümü sağlayan birimi,

m) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından
oluşan ilgili kurulu,

n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl
süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

o) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan en az
doktora derecesine sahip ikinci danışmanı, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olan öğ-
retim elemanlarını,

ö) Giriş sınavı: Öğrencinin başvurduğu yüksek lisans ve doktora programı için gerekli
bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sistemini,

p) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya labo-
ratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenir ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,

r) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite
tarafından belirlenen öğretim programını,

s) Program: Enstitü anabilim dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda ve belirli
içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygulamalarından
oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim programını,

ş) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu
durumlarda her program için kurulan, o programda lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez
yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip öğretim
görevlilerinden oluşan kurulu,

t) Program koordinatörü: Program akademik kurulu ile program yürütme kuruluna baş-
kanlık eden, enstitü anabilim dalında yalnız bir program olduğunda anabilim dalı başkanını;
birden çok program olduğu durumda anabilim dalı başkanı önerisiyle enstitü yönetim kurulu
tarafından iki yıl süreyle atanan öğretim üyesini,

u) Program yürütme kurulu: Üç kişiden oluşan ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere
kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden ve öğrenci kabulünden sorumlu kurulu,

ü) Rektör/Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörünü/Rektörlüğünü,
v) Senato/Senato esasları: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu / Gebze Teknik Üni-

versitesi Senatosunca kabul edilen bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esasları,
y) Tez/Tez Jürisi/Tez izleme komitesi: Yüksek lisans tezi ve doktora tezini / Tezli yüksek

lisans ve doktora öğrencisinin tez çalışmasındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi / Doktora
programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

z) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,
ifade eder.

26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim

yapan, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji Teknolojileri Enstitüsü, Bi-
yoteknoloji Enstitüsü, Nano Teknoloji Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulaşım Tek-
nolojileri Enstitüsü, Savunma Teknolojileri Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Enstitüsünün ilgili
anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. 

(2) Lisansüstü eğitim-öğretimi, aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora düzeyle-
rinde yapılır. 

a) Yüksek lisans programı: Bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna
eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma,
uygulama etkinlikleri, proje raporu veya tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans programları
tezli, tezsiz veya ikinci öğretim tezsiz olarak uygulanabilir. Bir yüksek lisans programında bu
seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun ve/veya enstitü
anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile
karar verilir.

b) Doktora programı: Tezli yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

c) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim prog-
ramı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim, bi-
rinci öğretim tezli/tezsiz veya ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür.
Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, ilgili program yü-
rütme kurulunun ve/veya enstitü anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun uygun gö-
rüşleri ve Senatonun onayı ile karar verilir.

ç) Ortak lisansüstü programı: Yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ve proto-
kollerle belirlenen kurumların desteğiyle bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ortak
lisansüstü programları açılabilir.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile
aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü
anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da
açılabilir.

(2) Enstitülerin anabilim dallarında lisansüstü programların açılması için Yükseköğre-
tim Kurulunun kriterleri dikkate alınarak yapılan başvuru, öğretim üyeleri tarafından ilgili ens-
titü anabilim dalı başkanının onayı, enstitü kurulunun değerlendirmesi ve teklifi ile Rektörlüğe
sunulur. Rektörlük, enstitü koordinatörlüğünün görüşünü alarak program önerisini sunduğu
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla program açılır. Programların yürütülmesi enstitü kurulla-
rının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak li-
sansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumları ile
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28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının
Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Prog-
ramları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve yurt içi yükseköğretim kurumları ile 22/2/2007 tarihli
ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ortak lisansüstü programlar açılır. İkinci fıkradaki süreçte
açılan programlarda uygulanacak şartlar ve kurallar, ilgili yükseköğretim kurumunun görüşleri
alınarak, enstitü kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Üniversitede bulunan enstitüler ile diğer kurumlar arasında yapılan bir protokol ile
kurumsal tezsiz yüksek lisans programları açılabilir. Bunun için ilgili enstitü yönetim kurulunda
karar alınır ve kurumsal programlarda da tezsiz yüksek lisans programı hükümleri uygulanır.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları enstitü anabilim dalı başkanlıklarına bağlı

program yürütme kurullarınca yürütülür. Bu konu ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.
(2) Öğrenci, sorunları için enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Karar enstitü

yönetim kurulunca verilir. Enstitü yönetim kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Ku-
rulunda sonuçlandırılır.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde

yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kre-
dilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları
çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders
kapsamında değerlendirilir. Öğretim dili ile ilgili diğer hususlar, Senato esasları ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

koşulları, başvuruda gerekli tüm belgeler ile geçerlilik süreleri ve lisansüstü programlarına ka-
bul için adaylarda aranacak nitelikler, program türüne bağlı olmak üzere, Senatoca belirlenir.

İlan
MADDE 10 – (1) Enstitüler, her yarıyıl için hangi anabilim dallarında lisansüstü öğre-

tim yaptıracaklarını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte
son başvuru ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden
önce Rektörlüğe bildirir. 

(2) Birinci fıkradaki başvuru bilgileri, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler,
her yarıyıl için Üniversite web sayfasında ilan edilerek duyurulur. 

Programlara başvuru
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programına başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında

belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
yapılır. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Lisansüstü
programlara başvuru Senatoca belirlenir.

Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirmesinde

dikkate alınacak kriterler ve bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı Senatoca belirlenir.
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Kayıt işlemleri
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
başvurarak, kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen,
birinci dereceden yakını veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri
eksik olan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını
kaybederler.

(2) Lisansüstü programları kazanan adayların aynı anda bir lisansüstü programına kayıt
yapabilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Enstitülerin yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yap-

tırmaya hak kazanan lisans/yüksek lisans derecelerini başvurdukları yüksek lisans/doktora
programlarından farklı alanda almış olan adaylarla, lisans/yüksek lisans derecelerini Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara eksikliklerini gidermek veya başvur-
dukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Li-
sansüstü programları kazanan adaylara uygulanacak bilimsel hazırlık programı uygulama çer-
çevesi Senatoca belirlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci
kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senatoca belirlenir.

Misafir öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Statüsü 15 inci maddede belirtilenler dışında kalan ve belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak kabul
edilebilirler. Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Misafir öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senatoca belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya başka bir yükseköğ-

retim kurumundaki lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yoluyla aynı veya
farklı adlardaki lisansüstü programlara anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla kabul edilebilirler. Bunun için başvuruda bulunacak öğrencilerin devam et-
mekte oldukları lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olmaları ge-
rekir. Yatay geçişle ilgili şartlar, enstitü kurullarının önerisi ile Senatoca belirlenir. 

(2) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin ders saydırma işlemi Senatoca belirlenir.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları

ilgili mevzuat hükümleri ve Senatoca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri
MADDE 19 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulu tarafından belirlenerek, enstitü anabilim
dalına sunulur. Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlarda dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Prog-
ram akademik kurulunda ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda Senato
esaslarıyla belirlenir. 

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367



Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere danışman atanması,

Senatoca belirlenir.
Uzmanlık alan dersi ve seminerler
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yö-

nelik olan uzmanlık alan dersleri lisansüstü programın diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde
ancak kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders yükü, Senatoca belirlenir. 

(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danış-
manınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez
çalışması süresince devam eder. İlgili dönem sonunda çalışması gelişmekte (D) ya da başarısız
(F) olarak değerlendirilir. 

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan ders-
leri ilk danışman tarafından açılır.

(4) Üniversite kadrosunda olmayan danışmanlar için uzmanlık alan dersi açılmaz.
(5) Uzmanlık alan dersi değerlendirmesi Senato kararları çerçevesinde tanımlanır.
(6) Her tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenimi süresince iki seminer çalışması

yapmak zorundadır. Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması
kredisiz olup, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmaları, danış-
manın teklifi çerçevesinde program koordinatörlerince ilan edilir.

Lisansüstü kredi sistemi ve değerleri
MADDE 22 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır. Lisansüstü derslere ilişkin teorik ve uygulama saatleri ve hangi derslerin kredili
veya kredisiz olacağı program yürütme kurulu ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
kurulu kararıyla belirlenir. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kre-
disizdir.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ye-
dinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü kurulu önerisiyle Senatoca belirlenir.
Kayıt yenileme ve derse kayıt 
MADDE 23 – (1) Öğrenciler her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde

belirtilen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen
süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için enstitü yönetim kurulu
tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın
başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman
onayını gerçekleştirir. 

(3) İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden son-
raki bir hafta içerisinde mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler gecikmeli
kayıt yaptırabilirler. 

(4) Ders ekleme, çıkarma ve ders/mazeretli ders kayıtları ile ilgili diğer durumlar Senato
kararları çerçevesinde değerlendirilir.

Ders saydırma
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma iş-

lemleri Senato kararları çerçevesinde değerlendirilir.
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Ölçme ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, öğrencilerin alması gereken zorunlu, seçmeli,
Türkçe, İngilizce ve benzeri ders türleri notlara ilişkin itiraz ve diğer esaslar Senatoca belirlenir.

(2) Süre ile ilgili koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin durumları Senato Esasları ile
belirlenir.

Disiplin
MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli

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

İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 27 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senatoca

belirlenir.
İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 28 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak

beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı
ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez. Lisansüstü
programından ilişik kesme ve kayıt silme ile ilgili diğer durumlar Senato kararları çerçevesinde
değerlendirilir.

Tez yazımı
MADDE 29 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; Senatoca onay-

lanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.
(2) Tezler, esasları Senatoca belirlenen çerçevede Türkçe veya İngilizce yazılır.
Katkı payı ödeme
MADDE 30 – (1) Lisansüstü öğrencilerden her öğretim yılı başında Bakanlar Kuru-

lunca belirlenen esaslar uyarınca, her bir dönem için birinci öğretimden katkı payı alınabilir,
ikinci öğretimde ise öğretim ücreti alınır.

(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer durumlar Senato kararları çerçevesinde değer-
lendirilir.

Mezuniyet için yayın koşulu
MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üret-

miş oldukları yayınların niteliği ve sayısı Senato kararları çerçevesinde değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır.

Ders yükü
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, iki seminer dersi ve öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan
itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersinden oluşur. Seminer
dersi kredisiz olup, başarılı (P) veya başarısız (F) olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi
kredisiz olup, tez çalışmasının gelişimine bağlı olarak Gelişmekte (D) veya Başarısız (F) ve
mezuniyetinde başarılı (P) olarak değerlendirilir.
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(2) Tezli yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları Senato kararları çerçe-
vesinde değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek

izin Senatoca belirlenir.
Süre
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak

azami tamamlama süresi altı yarıyıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan

öğrencilerin durumları Senatoca belirlenir.
Tez danışmanı ataması
MADDE 36 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi,

doktora tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde danışmanlık yapmak üzere
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde olan öğretim elemanları atanır. Tez danışmanı ata-
ması ile ilgili diğer hususlar Senato kararlarıyla belirlenir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde

yazılan ve danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans öğrencisinin tez jürisi enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, ens-

titü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, danışmanından başka, en az biri kendi yükseköğretim
kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Tez jürisi ile ilgili diğer
hususlar Senato kararlarıyla belirlenir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, üyelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
(4) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplana-

rak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sözlü olarak sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy
birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca
tez savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tez çalışması başarısız bulunan öğrencilere talepleri halinde ve aynı anabilim da-
lında tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders
kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans
diploması verilebilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağı Senatoca belirlenir.

(8) Yüksek lisans mezuniyet şartları ile ilgili hususlar Senato kararları çerçevesinde be-
lirlenir.

Tezli yüksek lisans diploması ve mezuniyeti
MADDE 38 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci,

gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre
yazılmış ve ciltlenmiş yüksek lisans tezinin üç kopyasını ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili
formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç iki ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(2) Belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları
Senato kararları çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun
görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamam-
ladığı enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu
programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

Ders yükü
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak ko-

şuluyla en az on adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine ka-
yıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Danışman ataması
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler. 

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süre
MADDE 42 – (1) İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans öğretimi

yürütülebilir.
(2) Programı tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi altı yarı-

yıl/dönemdir. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programındaki ders yükleri, süre ve mezuniyet
ile ilgili diğer şartlar Senatoca belirlenir.

Dönem projesi ve sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak

ve yarıyıl sonunda proje raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen
öğrenci, danışmanını değiştirebilir. Diğer hususlar Senato kararlarıyla düzenlenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması ile ilgili diğer hususlar Senatoca düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;

(a) Bilime yenilik getirmesi,
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(b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
(c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, 
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Ders yükü
MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki adet seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla
en az on dört adet ders, iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 

(2) Uzmanlık alan dersi Gelişmekte (D), Başarılı (P), Başarısız (F) ve seminerler kre-
disiz olup Başarılı (P) ve Başarısız (F) olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları Senato kararları çerçevesinde de-
ğerlendirilir.

Yüksek lisans programına geçiş
MADDE 47 – (1) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yirmi

bir kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yük-
sek lisans programına geçiş Senatoca belirlenir.

Süre
MADDE 48 – (1) Doktora programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami ta-

mamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için on sekiz yarıyıldır. 

(2) Doktora programını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları
Senatoca belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 49 – (1) Doktora programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyeleri ve

çalışma konuları Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde Anabilim Dalı Başkanlıkları tara-
fından ilan edilir. Tez danışmanı ataması ile ilgili diğer durumlar Senatoca belirlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ye-
terlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Kredilerini ve seminerlerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en
az 3.00 olan her öğrenci, danışmanın uygun görüşüyle en erken üçüncü yarıyılın sonunda veya
ilk sınavına en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. 

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş, ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3.00
olan her öğrenci kredilerini ve seminerlerini tamamlamak koşuluyla, danışmanın uygun görü-
şüyle en erken beşinci yarıyılın sonunda veya ilk sınavına en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
girmek zorundadır. 

(4) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği
takdirde başarısız sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin durumu hakkında Senato kararlarına göre
karar verilir. 

(6) Yeterlik sınavları doktora yeterlik komitesi tarafından Senato kararlarına göre dü-
zenlenir ve yürütülür.
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Tez izleme komitesi
MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi,

program koordinatörü ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü anabilim
dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü yönetim kurulu
kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

(3) Enstitü yönetim kurulu üyelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
(4) Tez izleme komitesinin oluşturulması ile ilgili süreç Senatoca belirlenir.
Tez önerisi savunması
MADDE 52 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin
yazılı raporunu tez izleme komitesi üyelerine dağıtır ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak
savunur. 

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul
veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitüye bildirilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez
önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Öğrenci
altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Bu tez savunmasında da başarısız olan
öğrencinin durumu Senato kararları ile belirlenir.

(4) Tez önerisinin süresi içinde iki defa üst üste verilmemesi veya izleme komitesi ta-
rafından iki defa üst üste başarısız bulunulması veya aralıklı üç defa başarısız olması duru-
munda uygulanacak hükümler Senatoca belirlenir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 53 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci yılda iki kez Ocak-Haziran aylarında

tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir raporunu Tez izleme komitesine bildirir. Bu ra-
porda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin
tez çalışması başarılı veya başarısız olarak bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez iz-
leme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya iz-
leme raporu vermeyen öğrencinin durumu ve tez izlemesi ilgili süreç Senato kararlarıyla be-
lirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 54 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun

şekilde hazırladığı tezini, danışmanının teklifi ve anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye
teslim eder. 

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla atanır. Enstitü yönetim kurulu üyelerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak anabilim
dalı başkanlığına bildirirler.

(4) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek
tez hakkında isterlerse hazırladıkları kişisel raporları, tezin enstitü yönetim kurulu tarihinden
itibaren en geç yirmi gün içinde anabilim dalı başkanlığına bildirirler. İlgili rapor sözlü savunma
tutanaklarıyla birlikte 3 gün içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. 

(5) Yönetim kurulunca onaylanan jüri üyeleri, söz konusu tezin enstitü yönetim kuruluna
teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır.
Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 
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(6) Tez savunmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy
çokluğu/oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanakla belgelenir. Ayrıca
doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edil-
mesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere
verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(7) Jüri tarafından iletilen ortak rapor ve tutanak, anabilim dalı başkanlığının aracılığıyla
tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin durumu Senato
kararlarıyla belirlenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunma sonunda başarısız olan öğrencinin durumu hak-
kında Senato kararları uygulanır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde
başarılı olamayanlar için ilgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise II. öğretim
tezsiz yüksek lisans programları hariç, öğrencinin talebi, anabilim dalı başkanlığının onayı ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Bu madde ile ilgili diğer uygulamalar Senatoca belirlenir. 
(9) Doktora öğreniminde mezuniyet şartları Senatoca belirlenir.
Doktora diploması
MADDE 55 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci

gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna göre
yazılmış ve ciltlenmiş üç kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını tez danışmanı-
nın kabul yazısıyla birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili enstitüye
teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, doktora tezinin bu fıkra hükümle-
rinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda kabul edilen ve tezi
biçim yönünden uygun bulunan öğrencinin, doktor unvanı almaya hak kazanması için Senatoca
belirlenen esaslarda belirtilen mezuniyet şartını sağlaması gerekir. Adayın, diplomaya hak ka-
zandığı tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü

eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken
yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, enstitülerde oluşturulmuş tüm komitelerin
görev süreleri sona erer ve komiteler bu Yönetmeliğin hükümlerine göre yeniden oluşturulur.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA 

VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından ya-

pılacak veya yaptırılacak her türlü mal ve hizmet alım ve satımı ile kiralama, kiraya verme ve

ihaleye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin ihtiyacı olan mal

ve hizmetlerin alımı, satımı, yapımı, kiralanması, taşınması, hizmet ve benzeri işlerin yapılması

veya yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

115 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Birim: Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin eğitim-öğretim birimleri ile idari birimle-

rini,

c) Genel Sekreter: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Mal ve hizmet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve

hizmeti,

d) Mütevelli Heyeti: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,

f) Satın alma komisyonu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi satın alma ve ihale komisyo-

nunu,

g) Muayene ve kabul komisyonu: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi muayene ve kabul ko-

misyonunu,

ğ) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,

h) Yüklenici: İşi yapmak üzere kendisiyle sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar ve Satın Alma İşlemleri

Satın alma yetkilisi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, satın alma kararlarını onama

ve iptal etme yetkisi, harcama yetkilisi sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini, uygun gör-

düğü ölçüde belirleyeceği kişi veya kişilere devredebilir. 

(2) Cari yıl bütçesinde yer almayan bir kalemden harcama yapılması Başkanın yetki-

sindedir.

Satın alma işleriyle ilgili komisyonlar

MADDE 6 – (1) Satın alma işleriyle ilgili komisyonlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Satın alma komisyonu; doğrudan temin hariç mal ve hizmet alım ve satımı ile kira-

lama, kiraya verme ve ihale işlerinde, her bütçe yılı başında Rektörün önerisi ve Başkanın oluru

ile belirlenecek, içinde Üniversite mali işler sorumlusunun da bulunduğu en az üç üyeden olu-

şur. İşin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın alma olurunda belirtilmek

kaydıyla Üniversite içinden veya dışından bir veya daha fazla sayıda teknik temsilci komisyon

üyelerine ilave edilebilir.

b) Muayene ve kabul komisyonu; satın alma konusu işlerin tamamlanmasını müteakip,

işin istenilen vasıfta olup olmadığının tespitine yetkili olarak Rektörlükçe görevlendirilecek

en az üç üyeden oluşur. Satın alma bedelinin ödenebilmesi için, muayene ve kabul komisyo-

nunun muayene ve kabul belgesini onaylaması gerekir. 

c) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit ol-

ması halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Muhalif kalan üye muhalefet

sebebini gerekçeli olarak karara yazmak zorundadır. Bir kişi yalnızca bir komisyonda görev

alabilir.

Akademik alımların ve yatırımların belirlenme esasları

MADDE 7 – (1) Akademik birimlerce eğitim veya araştırma altyapısının kurulması

kapsamında; bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar do-

nanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken;

a) Üniversitenin stratejik planına uygunluğun değerlendirilmesi,

b) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının in-

celenmesi,

c) Ortak kullanılabilecek ürünlerin belirlenmesi,

ç) Altyapı, eğitim ve destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,

d) Araştırma projelerinde Üniversite dışından kaynak kullanımına özen gösterilmesi

gerekir.
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Satın alma, muayene ve kabul esasları

MADDE 8 – (1) Satın alma esasları şunlardır:

a) Mal ve hizmet alımı mümkün olan en uygun şartlarda ve ilk elden yapılır.

b) Mal ve hizmet alımlarında; sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme ye-

teneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan

en uygun teklif tercih edilir.

c) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin

aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversite tarafından gerekli ted-

birler alınır.

ç) Mal ve hizmet alımlarının belirlenen usullerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı

işin devamı niteliğinde olan ilave işler için gereken satın alma işlemleri, aynı fiyattan, yeni bir

teklif ve karar alınması gerekmeksizin, aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

d) Gayrimenkul alım, satım ve kiralanması Mütevelli Heyeti kararı alınmadan yapıl-

maz.

(2) Muayene ve kabul esasları şunlardır:

a) Satın alınan mal ve hizmet yüklenici tarafından Üniversiteye teslim edilmedikçe,

muayene ve kabul işlemleri yapılmaz.

b) Şartnamede hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler,

muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, idari ve tek-

nik şartnamede belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili ko-

misyon tarafından belirli aşamalarda veya aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir.

c) İdari ve teknik şartnamede belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul yapılabilir.

ç) Komisyon, muayene ve kabul işlemleri sırasında, yüklenici ya da vekiline usulüne

uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmamaları veya hazır bulunmalarına rağmen

imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alır.

d) Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı

şartnamede belirtilen hükümlere uygun bulunmayan mal yükleniciye iade edilir. Hizmette tespit

edilecek eksikliğin giderilmesi sağlanır.

e) Fiziksel muayene; göz kontrolü, boyut kontrolü, fonksiyonellik kontrolü, ambalaj

kontrolü, adet veya miktar kontrolü safhalarından oluşur. Muayenede aranacak diğer hususlar,

idari ve teknik şartnamede yazılı şartlardır.

Satın alma talepleri

MADDE 9 – (1) Birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu

ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan, ayrıca tahmini maliyeti de içeren satın alma taleple-

rini Genel Sekretere iletirler.

(2) Genel Sekreter talepleri Rektörün onayına sunar, onaylanmış talep için Başkan veya

Başkanın yetkilendirdiği kişinin nihai onayını aldıktan sonra satın alma komisyonuna gönderir.

Satın alma ve ihale, satın alma komisyonu marifetiyle gerçekleştirilir.
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(3) Satın almanın hangi usule göre yapılacağına satın alma komisyonu karar verir. Doğ-

rudan temin usulünün uygulandığı hallerde, satın alma komisyonu kararı gerekmeksizin, satın

alma ve ihale Başkan veya Başkanın yetkilendirdiği kişinin onayı alındıktan sonra yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale Usulleri ile Teslim Alma ve Ödeme

Satın alma ve ihale usulleri

MADDE 10 – (1) Satın alma ve ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Doğrudan temin.

b) Pazarlık.

c) Açık teklif usulü.

ç) Belli istekliler arasında teklif usulü.

d) Yarışma usulü.

(2) Doğrudan temin usulünde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Doğrudan temin usulünün para sınırları her akademik yılın başında, Rektörün teklifi

ve Başkanın onayı ile belirlenir. 

b) Doğrudan temin usulü ile her türlü mal, hizmet alınabilir, yapım, onarım, kiralama

işleri yapılabilir.

c) Bir mal ve hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu

ve faydalı olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya distribütör eliyle satıldığı

hallerde, elektrik, su, ulaşım, iletişim, reklam ve ilan, abone sözleşmeleri, tarifeye bağlanmış

işlerde, gayrimenkul kiralama ve satın alımlarında para sınırına bakılmaksızın doğrudan temin

usulü uygulanır.

ç) Doğrudan temin usulünde niteliği itibariyle teklif alınması gerektiği hallerde teklif

alınır.

(3) Pazarlık usulünde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Pazarlık usulünde para sınırları her akademik yılın başında Rektörün teklifi ve Baş-

kanın onayı ile belirlenir.

b) Doğrudan temin usulü ile alım yapılamayan mal, hizmet alımlarında, yapım, onarım

ve kiralama işlerinde pazarlık usulü uygulanır.

c) Pazarlık usulünde en az üç teklif alınır.

ç) Pazarlık usulünde ilan şartı aranmaz.

(4) Açık teklif usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usuldeki teklifler,

kapalı zarf içerisinde yazılı olarak yapılır. Teklif zarfının üzerine teklif veren isteklinin ismi

ve teklif konusu yazılır, zarf kapatılır ve zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır.

Teklif, şartnameye uygun olarak hazırlanır ve teklifle birlikte verilmesi istenen belge ve ek bil-

giler teklife eklenir. Teklif rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılır, teklif istekli veya
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imza yetkilisi tarafından imzalanır. Alınan teklifler, istekliler ile satın alma ve ihale komisyo-

nunun huzurunda açılır. İsteklinin adı ve teklif rakamları tutanakla tespit edilir. En uygun teklif

sahibi ile yeniden pazarlık yapılabilir.

(5) Belli isteklilerden teklif alma usulünde alımın özelliğine göre veya ileri teknoloji

gerektiren, alanında uzmanlaşmış ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından

davet edilen belli isteklilerden teklif alınır.

(6) Etüt, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik gibi konularda bir plan veya proje

elde edilmesine veya proje detaylarının hazırlanmasına yönelik olarak veya güzel sanatlara

ilişkin işlerde yarışma usulü uygulanabilir. Yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar ve nite-

likler, jürinin oluşumu, ne şekilde teklif alınacağı, Rektörün teklifi ve Başkanın onayıyla be-

lirlenir.

(7) Üniversite alınan teklifleri değerlendirme sonucunda satın almaya karar verip ver-

memekte serbesttir. Bu teklifler içerisinden kısmen satın almaya karar verilebileceği gibi, satın

alma ertelenebilir veya iptal edilebilir.

(8) Mali limitler tahmini bedele göre tespit edilir.

Teslim alma ve ödeme

MADDE 11 – (1) Satın alma işinin tamamlanmasını müteakip muayene ve kabul ko-

misyonu toplanır. Komisyon, işin istenilen şekilde tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde

muayene ve kabul belgesi imzalanır, belge ödemeye esas olmak üzere satın alma birimine ile-

tilir.

(2) Gerekli belgeleri tamamlanmış olan fatura, muhasebe servisine iletilerek kaydı ya-

pılır ve yüklenici ile anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartname ve Sözleşme, Teminatlar, İhaleye Giremeyecekler 

ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartname ve sözleşme

MADDE 12 – (1) Rektörün gerekli gördüğü hallerde; mal ve hizmet alım ve satımı ile

kiralama, kiraya verme ve ihale işlerinde hazırlanmasına gerek duyulan şartnameler, bu Yö-

netmelik hükümlerine göre satın alma birimi tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamelerde, satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.

Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli

hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler, idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan;

a) İdari şartname; yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla

gerekli görülen hallerde mali işler birimince hazırlanır. İşin niteliğine göre aşağıdaki hususların

tamamına ya da bir kısmına veya diğer ek şartlara uygun bir sırada yer verilir:

1) İşin konusu.
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2) Teklifin şekli ve son verme tarihi.

3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı.

4) Opsiyon müddeti.

5) İşin süresi.

6) Ödeme durumu.

7) Teslim şekli.

8) Vergi ve harçlar.

9) Gümrük işleri.

10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.

11) Üniversitenin alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu,

işin ve siparişin durdurulması veya iptali.

12) Uyuşmazlıkların çözümü.

b) Teknik şartname; işin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve gerekli görülmesi halinde istekte bulunan birim

tarafından hazırlanır.

(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir. Mutabakata varılması halinde sonuç ilgili yükleniciye

bildirilir ve yüklenici sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmede öngörülmüş ise kesin teminatı

yatırmaya davet edilir. Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Alınacak malın veya hizmetin ayrıntılı olarak açıklaması; malın tanımı, hizmetin ko-

nusu, yapılacak iş ve şartlar.

b) Alınacak mal veya hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat.

c) Süre, fesih, yenileme şartları.

ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları.

d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve Üniversite için doğacak haklar.

(5) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat

artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma talebi yapılma-

sına gerek duyulmadan sözleşme yenilenebilir. Ancak mevcut sözleşme şartları aynı kalmak

kaydıyla, ek hizmet istekleri için yeni bir satın alma talebi yapılması gerekir.

Geçici teminat

MADDE 13 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Üniversite tarafından tespit edilen miktar ve türde geçici teminat alınabilir.
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Kesin teminat

MADDE 14 – (1) İhalenin kesinleşmesi sonrası, sözleşme imzalanmadan önce ihale

üzerinde kalan firmadan ihale bedeli üzerinden Üniversite tarafından belirlenen oran ve türde

kesin teminat alınabilir.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 15 – (1) Doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya baş-

kaları adına ihaleye giremeyecek istekliler şunlardır:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen,

sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini,

sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-

daki kamu idareleri ile özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekküllerinin

ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

c) Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Rektör, kurucu vakıf üst düzey yöneticileri ile

ihale kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli

olan kişiler ve bunların eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye

kadar (bu derece dahil) kayın hısımları. 

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 16 – (1) İhaleler Başkanın onayı ile kesinleşir ve yükleniciye tebliğ edilerek

sözleşme yapmaya ve teminat alınacaksa, kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale

yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları iade edilir.

(2) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenicinin teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin

Üniversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarından az olsa bile,

zararın söz konusu kesin teminattan karşılanmasından sonra artan miktar iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Mütevelli Heyet ka-

rarları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesi  Teknoloji Ürünleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomik, toplumsal ve bilimsel olarak dünya ölçe-

ğinde büyük bir yer kaplayan tüketici ürünleri alanında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faali-

yetlerini merkezileştirmek, Üniversite-sanayi işbirliğine ortam ve süreklilik sağlayarak, tek-

nolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile

rekabet gücünü arttırmak ve Üniversitenin bilimsel ve teknik altyapısını, ilgili kurumların de-

neyimi ile birleştirerek sinerji yaratmak için oluşturulacak işbirliğinin esaslarını tespit etmektir.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Tüketici ürünleri ve teknolojileri konularını inceleyen akademik çalışmalar yapmak

ve bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak, 
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b) Sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak, strateji geliştirmek, 

c) Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak, 

ç) Üniversitedeki öğrenci ve araştırmacıların bu konudaki temel bilgilerini artırmak

için ders, seminer ve diğer bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,  

d) Üniversitede yapılan ilgili diğer çalışmaların endüstri-Üniversite ortaklığı yönüyle

desteklenmesini sağlamak, 

e) İlgili akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bünyesinde toplayarak projelere aktif

katılımlarını sağlamak ve bu amaçla onlara rehberlik yapmak, 

f) Merkez ile ilgili yapılacak teknik araştırmalar için gerekli donanım ve teçhizatın alt-

yapısını sağlamak ve bu altyapının Merkez içindeki ve dışındaki araştırma ve uygulamalarda

kullanılması için girişimlerde bulunmak,  

g) Üniversite içinde ve dışında Merkez ile birlikte çalışmak isteyen araştırmacı ve uy-

gulayıcıların çalışmalarının Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu ve katkısını incele-

yip, yeni ortak çalışma alanları tanımlamak, 

ğ) Uluslararası ortamda oluşan yeni teknoloji ve uygulama yöntemlerini inceleyip, en

uygun teknolojinin Türkiye’de sanayi kuruluşları ile pratik düzeyde uygulanmasına destek ver-

mek ve bu amaçla araştırma ve geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak, 

h) Konuyla ilgili olarak kişi ve kuruluşlardan gelecek taleplerin akademik bölümler ile

birlikte ele alınıp, uygun çözüm yollarının bulunmasına öncülük etmek, 

ı) Konu ile ilgili politikaların belirlenmesi konusunda, ilgili kuruluşlara destek vermek, 

i) Yeni teknoloji, yöntem ve politikalar konusunda gerekli araştırma ve uygulama ça-

lışmalarını yapmak ve bunların uluslararası uygulamalarını belirlemek, 

j) Endüstri-Üniversite ortaklığı, tüketici ürünleri ve teknolojileri konusunda bilgilen-

dirici faaliyetlerde bulunmak, 

k) Merkezin ana faaliyet alanı olan tüketici teknolojileri alanında bilgi paylaşımı amaçlı

ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler düzenlemek, 

l) Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu projelerde

yer almak ve yürütmek, 

m) Araştırma sonuçlarının uygulamaya ve ürüne dönüşmesinde sanayi kuruluşları ile

ortak biçimde teknolojinin ticarileşmesini ve böylece uygulanabilirliğini arttırarak ekonomik

büyümeyi canlandırmaya yardım etmek, 

n) Sanayi kuruluşları ile birlikte bilimsel amaçlı ortak eğitim, araştırma ve proje faali-

yetlerinde bulunmak, buna uygun eğitim materyali, içeriği, teknoloji ve ekipmanların oluştu-

rulmasında rol almak,

o) Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan

öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak, 

ö) Tüm bu etkinlikler ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, teknolojik gelişmelere ve

sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunmak,

p) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer ilgili faaliyetlerde bulunmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür,  

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı

görev yapan öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir

Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve gelişti-

rilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri ya-

parlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, 

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gün-

demini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, 

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanıyla bir-

likte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kuruluna başkanlık eder. 

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.  

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, 

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak, 

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,  

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir platform hazırlamak. 
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Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları, Vestel

Elektronik A.Ş. temsilcileri ile Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gös-

teren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Ku-

rulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının

salt çoğunluğu ile toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak, 

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak, 

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6309 Karar Tarihi: 21/05/2015

Kurul Başkanlığının 20.05.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.05.2015

tarih ve 20008792-101.01.05[58]-E.12781 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Turkish Bank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (r) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca faktöring işlemlerini yapması konusunda

izin verilmesine

karar verilmiştir. 
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SALI 
Sayı : 29367 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/196 

Karar No : 2014/276 

Hırsızlık suçundan sanık Ben MEHMOUD VE FATMA’DAN OLMA 1982 Doğ. Filistin 

uyruklu KEMAL BEN MEHMOUD hakkında İst. C. Savcılığının 2014/27115 esas nolu 

iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda. 

G.D. - Hırsızlık suçundan sanık hakkında 5237 S. Y. TCK 141/1, 62/1, 63. maddesince 

verilen 10 ay hapis cezasının, 5271 sayılı Yasanın 231/8 maddesince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına dair, gerekçeli kararın sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar 

tebliğ edilmemiştir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş 

sayılmasına karar verildi. 3665 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/355 

Karar No : 2014/581 

4926 sayılı Yasaya Aykırılık (mülga) suçundan Mahkememizin 10/07/2014 tarih, 

2013/355 esas ve 2014/581 karar sayılı ilamı ile sanık, Naskov oğlu 1974 doğumlu NİKOLA 

NASKOV BEKIROV hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2 maddeleri 

uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE, suça konu kaçak ürünlerin 5607 sayılı 

Yasanın 13. maddesinin yollamasıyla TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca Müsaderesine karar 

verilmiş olup, sanığın adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması 

nedeniyle karar tebliğ edilememiştir  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

sanığın yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 

gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 

başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine 

aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem 

ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup ilan olunur. 

 3666 
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Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/716  

Karar No : 2014/1608 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Nafee ve Naıjah oğlu, 01.01.1981 Halep 

doğumlu, Suriye uyruklu SAMER HABADO hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

Yasanın 3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 S.Y.nın 3/18 

Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 2500 TL adli para, cezasına karar verilmiş, tebliğden itibaren 7 

gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık SAMER HABADO'ya 

tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 2776 

————— 

Esas No : 2014/1048 

Karar No : 2014/1590 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Muhammed ve Elmes oğlu, 02.02.1995 

Halep doğumlu, Suriye uyruklu RİNEZ ABDO hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 

sayılı Yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 s.y.nın 

3/18 Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 3000 TL adli para, cezasına karar verilmiş, tebliğden 

itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık RİNEZ 

ABDO'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 2777 

—— • —— 
Van 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/138 

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar; 

1) Gerez ve Kamuran oğlu, 01/01/1984 AFGANİSTAN uyruklu Kemal LIGANE, 

2) Vali ve Delber oğlu, 30/11/1986 AFGANİSTAN uyruklu Kerem RESOLI, 

3) Vahdo ve Hadıye kızı, 09/12/1982 AFGANİSTAN uyruklu Alı SEROZER, 

4) Mahmud ve Sevtap oğlu, 01/01/1985 AFGANİSTAN uyruklu Arıfı HUDERES, 

5) Aset ve Pakize Oğlu, 01/01/1984 AFGANİSTAN uyruklu Rojhat SORANI, 

6) Siyad ve Ferize oğlu, 01/01/1986 AFGANİSTAN uyruklu Geruzı FADER, 

7) Lekmerda ve Lonera oğlu, 01/01/1955 AFGANİSTAN uyruklu Lerderen OLMINUSE, 

8) Samed ve Serpilin oğlu,01/01/1983 AFGANİSTAN uyruklu Kamuranı BEYDAZE, 

9) Omarve Zozan oğlu, 01/01/1984 AFGANİSTAN uyruklu Herders MURETSTED 

10) Derman ve Feyruze kızı, 01/01/1985 AFGANİSTAN uyruklu Sakır KIRVAN, 

11) Hesen ve Azize oğlu, 01/01/1987 AFGANİSTAN uyruklu Abbasi REDMİNİ, 

12) Nadir ve Nergiz oğlu, 01/01/1985 AFGANİSTAN uyruklu Maksut LAYIKI, 

13) Suyedar ve İkban oğlu, 01/01/1985 KABİL uyruklu Mustafa ERZADE hakkında 

Mahkememizin 24/02/2015 tarih ve 2014/138 esas, 2015/149 karar sayılı ilamı ile 

Mahkememizin Yetkisizliğine, dosyanın Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar 

verilmiştir. 

Sanıkların açık adres bilgileri mevcut olmadığından 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri 

gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, takip eden 7 gün içerisinde temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşeceği; 

İlan olunur 3359 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 70,00 TL ile en çok 91.362,00 TL arasında değişen; 

09/06/2015 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00 TL, en çok 

9.140,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, İş elbisesi, bağlantı 

kablosu, telefon aksesuarı, boya tabancası, tükenmez plastik kalem, kontak anahtarı, deri 

anahtarlık, şapka, fotoğraf makinesi aksamı, ekran, sanayi tipi dikiş makinesi iğnesi, lokma 

anahtarı, araba anahtar programcısı, bilgisayar bağlantı kabloları, sigorta, hava filtresi, tuş butonu, 

baskı devre aksamları, bilye, naylon poşet, kapı kolu, plastikden pil kabı, döküm anahtarı, elektrik 

aksam ve parçaları, kesintisiz güç kaynağı, gözlük camı, güneş gözlüğü (Ellope marka), çoklu 

priz ve aksamı, matkap ucu, batarya, sğiral taşı aksamı, el aleti, eldiven, filtre, toprak ve sıvı 

gübre, şarj aleti, kulaklık (Samsung marka), cep telefonu, müzik çalar, fotokopi makinesi (Rıcoh, 

Nashuatec marka), oto yedek parça, kol saati (Rolex marka), yarı mamül battaniye, halojen ısıtma 

borusu, yağ filtresi, yedek pil, makaron, tablet bilgisayar, kol saati (Bakuman, choppers, ben 10, 

Mimx, casio, swatch, twins, paulo rossi, gucci, comino, puma, tha end, adidas, b.pelex, hublot, 

Audermars pıguet, rıchard mılle, panarai, patek phılıppe, corum marka), eşarp (Saluatore 

feuagaur, fiorucci, lions, louis vuitton marka), şal (markasız ), el çantası (Alexander, bottega 

vaneta, louis vuitton, hermes, channel ibareli ), v.b. 30 (otuz) grup eşya açık artırma suretiyle 

Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

10/06/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

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

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

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4568/1-1 
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İLİMİZ CAMİCEDİT MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ, 15 PAFTA, 3053 ADA, 

3 PARSELDE BULUNAN ARSANIN ÜZERİNDE BULUNAN 

BELEDİYE HİZMET BİNASI SATILACAKTIR 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Nevşehir ili Camicedit Mahallesi Kayseri 

Caddesi, 15 pafta, 3053 ada, 3 parselde bulunan arsanın üzerine yapımı devam eden Belediyemize 

ait Kat İrtifak Tapulu Belediye Hizmet Binası teknik şartnamelerde belirtilen şekilde proje 

üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye 

çıkarılmıştır. 

2 - İhale 10/06/2015 Çarşamba günü Saat:14:00’da Nevşehir Belediye Encümenince 

Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi şarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 

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

D. İmza sirküleri vermesi; 

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

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

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

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 

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

H. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

I. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir 

şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

J. Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 13:55’e kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları 

veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz 

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 -  

Pafta Ada Parsel Arsa Payı 

Belediyeye 

Düşen M² 

Hisseye 

Düşen m² Arsa M² si 

15 3053 3 14760/33949 14760 5281,64 12148,14 

 

6 - Muhammen bedel ve teminatlar; 

-Tahmini bedeli: 36.014.400,00 TL + KDV’dir. 

a) 5.000.000,00 TL geçici teminat alınacaktır. 

7 - Teklifler ihale günü Saat:13:55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

8 - İhaleyi alan, ihale bedelini aşağıda belirlenen oranda ve 12 taksitte ödeyecek olup; 

1 inci taksit: İhalede teklif edilen bedelin % 28 ini İhale onayını takip eden 3 gün 

içerisinde ödeyecek olup geri kalan İhale bedelini aşağıda belirtilen günler ve oranlarda 11 

taksitte ödeyecektir. 
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2 inci taksit: ihale onayını takip eden 35 gün içerisinde % 4 ünü, 

3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 65 gün içerisinde % 4 ünü, 

4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 95 gün içerisinde % 4 ünü, 

5 inci taksit: ihale onayını takip eden 125 gün içerisinde % 4 ünü, 

6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 155 gün içerisinde % 4 ünü, 

7 inci taksit: ihale onayını takip eden 185 gün içerisinde % 4 ünü, 

8 inci taksit: ihale onayını takip eden 215 gün içerisinde % 4 ünü, 

9 uncu taksit: ihale onayını takip eden 245 gün içerisinde % 4 ünü, 

10 uncu taksit: ihale onayını takip eden 275 gün içerisinde % 4 ünü, 

11 inci taksit: ihale onayını takip eden 305 gün içerisinde % 32 sini, 

12 inci taksit: ihale onayını takip eden 335 gün içerisinde % 32 sini ödeyecektir. 

9 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir. 

10 - İhaleyi alan İhale bedeli üzerinden %18 oranında KDV ödeyecek olup, KDV’yi İhale 

bedelinin 12 inci taksitiyle belirlenen günde tahsil edilecektir. 

11 - Belediyemize kalacak mahaller teknik şartnamede belirtilen şekilde yapılacaktır. 

Belediye projede değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

12 - Yer teslimi 30.08.2016 tarihinde yapılacak olup süre uzatımında Belediye Encümeni 

tam yetkili olup teslim edilmemesi halinde Belediye hiç bir ceza ödemeyecektir. 

13 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan 

tarafından ödenecektir. 

14 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı 

ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi 

halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 4566/1-1 

—— • —— 
67 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi; 

2013 - 2014 doğumlu 28 baş erkek ve 39 baş dişi tay olmak üzere toplam 67 baş Safkan 

Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale, 16.06.2015 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

atçılık tesislerinde Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir. 

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, 

Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir. 

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi 

gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. 

İlan olunur. 4530/1-1 

—— • —— 
KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/62710 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi  : 
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ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 35.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşının 

Yüklenici tarafından evsafına uygun olarak 

fabrikaya nakli ve fabrika stok sahasında idare 

yetkililerinin göstereceği yere tarif edilen şekilde 

istif edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif 

edilmesi. 

c) İşin süresi : İdarece verilecek termin programı dahilinde 

belirlenecek tarihler arasında 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.06.2015 Salı günü Saat 14:00 

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

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz)Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır. 

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4603/1-1 
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ALCATEL MARKA IP TELEFON SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı 

belirtilen Alcatel marka IP Telefon Seti teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

şartnamesine ve Alcatel markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4630/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KENAR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Kenar Anahtar teknik şartnamesine ve Cisco Markasına uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.06.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4631/1-1 
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4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

4 kalem Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 
teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/06/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi 
teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 
belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4632/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait; 9 (dokuz) grupta yer alan taşınmazların 

üzerlerindeki varlıklar ile birlikte “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmeleri 
amacıyla ihale edileceği 24/04/2015 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna 
duyurulmuş olup söz konusu ihalelere ilişkin son teklif verme tarihi 26/05/2015 olarak ilan 
edilmiştir. 

İlan Metininin 8. sırasında yer alan ihale konusu varlıklardan Erzurum ili Hınıs İlçesi Y. 
Kayabaşı Mahallesi, 8 Ada, 88 Parseldeki taşınmazla ilgili son teklif verme tarihi 25/08/2015 
tarihine uzatılmıştır. 4660/1-1 

—— • —— 
KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ İÇİN 

SICAK YEMEK ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Sıcak Yemek” alımı, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 

293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 17.06.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 17.06.2015 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 4633/1-1 
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NAMAZGAH ALANI, SEMİNER SALONU, ETKİNLİK VE EĞLENCE ALANI, KAFE 

PROJESİ FONKSİYONU ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİNE 

DAİR DÜZELTME İLANI 

Kandıra Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden: 

 

No İşyeri Mevkisi No/Nevi Süre M² 

Muhammen 

Aylık Kira 

Bedeli Tarih - Saat 

1 

Çarşı Mah. 

Namazgah 

Mevki 

203 Ada/5-

6-34-35 Prs. 
10 Yıl 

850 m² 

İnşaat Alanı 

1.165,90 TL + 

KDV 

05.06.2015 

11:00 

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen fonksiyonu hayata geçirmek gayesi ile yukarıda belirtilen 

tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Hizmet Binası 2. Kat Encümen toplantı salonunda, 

Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından uygun görülen 1.165,90 TL + (KDV) alt kira 

bedeli üzerinden 2886 sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif usulüyle ihalesi 

yapılacaktır. 

Yeterlik İçin İstenen Belgeler 

A) İstenen belgeler 

1 - Türkiye'de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları 

ile elektronik posta adresi, 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

a. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı süre içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki merciiler tarafından 

onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin 

(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

3 - İmza sirküleri, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler 

tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin 

(a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.) 

5 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 
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6 - İstenilen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya yabancı 

isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre 

düzenlenmiş olması, T.C. konsolosluklarınca veya dış işleri bakanlığınca tasdik edilmiş veya 

apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli 

tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir. 

- İşin Geçici Teminatı: % 3 olup, 49.197,36 TL+(KDV)’ dir. 

- İhale Şartname Bedeli Emlak ve İst. Müdürlüğü’den 50,00-TL bedeli karşılığı alınarak 

makbuz aslı dosyasına konulacaktır. 

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını, Emlak 

İstimlak Müdürlüğü’nden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz 

olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü 05.06.2015, saat 11:00’e kadar, Kandıra 

Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da 

gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne 

ulaşması şarttır.) 

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

17. maddesi gereğince ilan olunur. 4657/1-1 

—— • —— 
AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI 

OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

7.100.000 KG Karbondoksit Gazı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 Haziran 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 18 Haziran 2015 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 4655/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ ÜZERİNE, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığından: 

1 - Türk Kızılay’ı mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere 

Mahallesi, Marmara Caddesi, 91. Sokak 1701 Ada, 7 Parselde kayıtlı 216,24 m2 yüzölçümlü 

taşınmaz üzerine, kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar 18.500,00 TL. tutarındaki geçici teminatı, teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Tevfikbey Mahallesi, Halkalı Caddesi Dündarlar Sokak No: 1 

Kat: 3 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube 

Başkanlığından 250.00 TL. karşılığında temin edilecektir. İdari ve Teknik Şartnamelere 

www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.06.2015 günü saat 12.00’ye kadar, Türk Kızılayı 

Küçükçekmece Şube Başkanlığına vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.06.2015 günü saat 15.00'de, Türk 

Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf. Mail ve Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabii değildir. 4656/1-1 

http://www.kizilay.org.tr/ihale
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KONUTLAR TOPLU OLARAK SATILACAKTIR 

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 

kapsamında 64470 ada 4 parseldeki A-1 Blokta toplam 12 adet konut ve yine mülkiyeti 

Belediyemize ait Macun Mahallesi 63041 ada 2 parsel üzerindeki C-17 Blokta 7 konut, C-18 

Blokta 26 konut olmak üzere toplam 33 adet konut toplu olarak 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 

36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif usulü" ile mülkiyeti satılacaktır.  

2 - Söz konusu 45 adet konutun toplu olarak muhammen bedeli 6.860.000,00 TL dir.  

3 - Geçici teminat, (Devlete ait mal satış, Trampa, Kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni 

Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin 18. Maddesi (RG-24/03/2004-254l2) gereğince) 

muhammen bedeli % 20 olup 1.372.000,00 TL dir.  

4 - İhale 11.06.2015 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Yenimahalle Belediye 

Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.  

5 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri 

içerisinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 10.000.00- TL 

karşılığında temin edilebilir.  

6 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 

11.06.2015 Perşembe günü saat l2.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale 

komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.  

7 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön 

görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine 

yatırılması gerekmektedir.  

8 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, Tapu, 

K.D.V gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.  

9 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;  

10 - İhaleye girmek isteyen;  

A- Gerçek Kişi olması halinde; ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve 

sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküsü (Noterden) ve Mali durum 

yeterlilik belgesi 

B - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde,  

a) Kanuni ikametgahı olması  

b) İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 

gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığından Türkiye'de mülk edinebileceğine dair izin belgesini 

ibraz etmeleri.  

c) Mali durum yeterlilik belgesi 

C - İsteklilerin bir şirket olması halinde, 
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a) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret 

Odasından veya resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 

ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi.  

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin" 

Vekili" olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerin ibrazı gerekmektedir.  

c) istekli tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi ikametgah belgesi ve tüzel kişiliği gerçek 

Şahıs temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel 

kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kişilerin noterden tasdikli imza 

sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.  

d) isteklilerin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde şartnamenin 2. Maddesinin (A) 

fıkrasının (b) bendindeki yabancı uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte ( Bu belgenin 

şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren 

ilgili Resmi Makamlardan alınan belgenin ibrazı.  

e) Mali durum yeterlilik belgesi  

D- İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,  

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin 

Resmi Makamlarından ihale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette 

bulunduklarına dair belgenin ibrazı.  

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul 

alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.  

c) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili 

kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.  

d) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsile yetkili kılınanların Noterden 

tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.  

e) Mali durum yeterlilik belgesi  

E - İsteklinin ortak girişim olması halinde; ortaklık beyannamesi ve tüzel kişiliği temsil 

yetkisine sahip kişilerin, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir belge ile ortaklık sözleşmesi ve 

Mali durum yeterlilik belgesi vermeleri gerekmektedir.  

F - Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,  

11 - Kapalı Teklif Usulünde Tekliflerin Verilmesi  

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale 

komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler 

posta ile iadeli taahhüdlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu 

başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.  

İlanen duyurulur. 4628/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 

25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli 

(İHS) “Mühendis” alınacaktır. 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

MÜHENDİS 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim 

kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili 

bölümlerinden mezun olmak. KPSS P-7 puan 

türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce 

dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (2013 Eylül, 2014 Nisan-Eylül, 2015 

Nisan ve belirtilen yıllarda düzenlenen e-YDS) en 

az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme 

Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği 

kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki 

sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 

Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu 

puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak 

her bir unvan için boş pozisyon sayısının beş 

katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel 

Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına 

göre atanır. 

4 Kişi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

 

2 Kişi 

Meteoroloji 

Mühendisliği 

İHS 

Ücret (Brüt): 

5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

6.247.03 TL 

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

5.781.58 TL 

0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

5.316.14 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 

Antalya, Nevşehir) 
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İSTENİLEN BELGELER 

1 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu" 

ve 

a) Bilgisayar Mühendisliği pozisyonuna başvuran adaylar için ayrıca belirtilen adreste ilan 

edilen form, 

2 - T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 

3 - Diploma veya mezuniyet belgesi örneği, 

4 - Adli sicil beyanı, 

5 - Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 

6 - Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, 

7 - KPSS belgesinin çıktısı, 

8 - Yabancı dil belgesinin çıktısı 

BAŞVURU 

1 - Başvurular en geç 05 Haziran 2015 günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 

Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak 

şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

2 - Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi 

iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3 - Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel 

alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-

duyurular/) web adresinde yayımlanacaktır. 

4 - Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 

göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 

talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan 

adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 

 4593/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 12.05.2015     Karar No: 6838 

ŞİRKETİN: 

•TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O 

•MERKEZ ADRESİ : Ankara 

•TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya, 

ANKARA 

•MÜRACAAT TARİHİ : 14.05.2014 

  RUHSATIN: 

•MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında  Türkiye 

PetrolleriA.O.’na 19.09.2009 tarihinde verilmiş  olan 

AR/TPO/4655 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci  maddesinin 2’ fıkrasına 

göre intibakının yapılması 

•YÜZÖLÇÜMÜ : 46.681 hektar 

•İNTİBAKTAN SONRAKİ 

 PAFTA NUMARALARI : AR/TPO/K/F20-a3 AR/TPO/K/F20-c1 AR/TPO/K/F20-

d1,d2 

•KAPSADIĞI İLLER : İstanbul, Tekirdağ 

•İNTİBAKTAN SONRAKİ 

YÜZÖLÇÜMÜ : 14.539, 14.566, 27.611 hektar 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4655 hak sıra no.lu petrol arama 

ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 

tespit edilmiştir. 

Türkiye Petrolleri A.O’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri 

gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen 

ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım 

Teminatlarını” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile üç adet 

petrol arama ruhsatı verilmiştir. 4623/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 12.05.2015     Karar No: 6836 

ŞİRKETİN: 

•TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

•MERKEZ ADRESİ : Ankara 

•TEBLİGATADRESİ : Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No: 86   06100 Çankaya, 

ANKARA 

•MÜRACAAT TARİHİ : 19.03.2014, 17.04.2014 

 RUHSATIN: 
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•MAHİYETİ : Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Türkiye 
Petrolleri A.O.’na 14.05.2011 tarihinde verilmiş olan 
AR/TPO/4925 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci 
fıkrasına göre intibakının yapılması. 

•YÜZÖLÇÜMÜ : 42.634 Hektar 
•İNTİBAKTAN SONRAKİ 
 PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L45-D 
•KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
•İNTİBAKTAN SONRAKİ 
 YÜZÖLÇÜMÜ : 42.201 Hektar 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip olduğu AR/TPO/4925 hak sıra no.lu petrol arama 
ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu 
tespit edilmiştir. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri 
gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, yukarıda pafta numarası 

belirtilen ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım 
Teminatının” 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile Petrol arama 
ruhsatı verilmiştir. 4624/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Albayraklar Eğitim ve Kültür Vakfı  
VAKFEDENLER: Yaşar ALBAYRAK, Adnan ALBAYRAK, Nazım ALBAYRAK 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/04/2015 tarihinde kesinleşen 
05/02/2015 tarih ve E.2014/537, K.2015/46 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın genel eğitim, kültür ve sosyal yardım amacı yanında özel 
amacı; insanların eğitim, sosyal ve kültürel konularda kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda 
bulunmak, öğrencilere eğitim imkânı sağlamak, kültürel ve tarihi eserin bakım, onarımı, yeni 
nesillere sağlıklı aktarılması ve konuda halkın bilinçlendirilmesini sağlamak, yoksullukla 
mücadele etmek, ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımlarda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-(altmışbin) TL nakit. 
YÖNETİM KURULU: Yaşar ALBAYRAK, Adnan ALBAYRAK, Nazım ALBAYRAK 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyetçe 

belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4622/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
1/1000 ölçekli 43524 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 4625/1-1 

————— 
1/1000 ölçekli 7374 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur 4626/1-1 

————— 
1/1000 ölçekli Mehmet Akif Ersoy Mah. dini tesis alanına ilişkin plan değişikliği 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. 
 4627/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 521/1279 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 30.04.2015 gün ve 1203/2692 sayılı kararı ile onaylanan 84138/EK 26 
nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 

 4629/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/172958 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Osmaniye İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği 

İl/İlçe Osmaniye/Merkez 

Adresi 

D-400 Karayolu Üzeri Akyar 

Mevkii 

Tel-Faks (328) 826 01 30 - 826 01 05 

Posta Kodu  E-Mail khb80.mb@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ayfer MARGI - HAN Medikal  

Adresi 

Yenibaraj Mah. Hacı Ömer Sabancı 

Bulvarı Çorat Apt. Kat: 1 D: 1 

Seyhan/ADANA  

 

T.C. Kimlik No. 10411443648  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Ziyapaşa V.D./6120304415  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 65714 

Oda Sicil No: 62713 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 4637/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/19320 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe HATAY/ANTAKYA 

Adresi 

Fevzi Çakmak Mah. Hastane Cad. 

No: 37 

Tel-Faks 0 326 214 21 90 

Posta Kodu 31070 E-Mail hatay.hsm@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bilal CANBAZ  

Adresi 

Odabaşı Mah. Kavaslı Sok. M. 

Menke Apt. 3/8 Antakya/HATAY 

 

T.C. Kimlik No. 40261367672  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

1980355137  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Hatay Fotoğrafçılar Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası  

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 31/94174  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4636/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 

 4634/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 4635/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.00/638 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-109 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2360 KÜTAHYA 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köyündeki, Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolü sit 

sınırlarının kayık işlenmiş olması nedeniyle gerekli düzeltmenin yapılmasına yönelik hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 04.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/643 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2197 sayılı kararı, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2015 tarih ve 38092246-64.00/638-498 

sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 18.03.2015 tarih ve 

85297090.175/1098 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 27.04.2015 tarih ve 2310 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köyündeki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2197 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescillenen, Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolünün sınırlarında kayma olduğu anlaşıldığının 

bildirildiği Uşak Müze Müdürlüğünün 03.03.2015 tarihli raporu ve eki belgeler doğrultusunda; sit 

sınırlarında oluşan maddi hatanın düzeltilmesine; Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 

Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2197 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli haritanın ve kadastro 

paftasının iptaline; alana ilişkin sit sınırlarını gösterir yeni hazırlanan karar eki 1/25000 ölçekli 

harita, kadastro haritası ve şerh konulacak parsellere ait yeni liste ile sehven konulan tescil 

şerhlerinin kaldırılacağı parselleri belirten listenin onaylanmasına, karar verildi. 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 

 4591/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 44.01.81 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2097 SİVAS 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 8 

pafta, 101 ada, 46, 47, 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilli Gani Deresi Yerleşmesi’nin tesciline ilişkin Kurulumuzun 27.02.2015 tarihli 

ve 2012 sayılı kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 16.04.2015 tarihli ve 274 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kültür Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 8 

pafta, 101 ada, 46, 47, 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilli Gani Deresi Yerleşmesi’nin tesciline ilişkin Kurulumuzun 27.02.2015 tarihli 

ve 2012 sayılı kararındaki sehven yazılmış olan “Doğu Mahallesi…” kısmının “Kültür Mahallesi” 

olarak düzeltilmesine, tescil edilen 8 pafta, 101 ada, 46, 47, 48 nolu parsellerde kayıtlı 

taşınmazların bir bölümünün sit alanında kaldığının belirtilerek taşınmazların tapu kütüğü 

beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit olduğuna dair şerh konulması gerektiğine karar verildi. 

 4590/1-1 

————— 

 44.00.106 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2105 SİVAS 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi’nde, Turgut Özal Viyadüğü altında kalan, sit alanı dışında 

bulunan, tapulama harici alandaki Şahnahan Su Kemeri’nin tescil edilmesi talebinde bulunan 

Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.05.2009 tarih ve 1033 sayılı yazısı, 

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent 

Estetiği Şube Müdürlüğü’nün 07.11.2014 tarih ve 20929 sayılı yazısı ekleri incelendi; Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 27.0444.2015 tarihli ve 305 sayılı raporu okundu ve 

açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi’nde, Turgut Özal Viyadüğü altında kalan, sit alanı dışında 

bulunan, tapulama harici alandaki Şahnahan Su Kemeri’nin 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi 

gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma 

grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi. 

 4589/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 60.07.290 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2015-125 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.04.2015-2135 SİVAS 

Tokat İli, Zile İlçesi, Kazıklı Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve özel mülkiyete ait 

102 ada, 36, 20 ve 21 parseller üzerinde, sit alanı dışında bulunan arkeolojik yerleşim ve 

Nekropol alanının tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

25.11.2014 tarihli ve 2880 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya ilişkin 

kurum görüşleri sorulan Tokat Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.02.2015 tarihli 

ve 653 sayılı yazısı, Tokat Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04.03.2015 

tarihli ve 734 sayılı yazısı,   Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarihli ve 37660 

sayılı yazısı, Zile Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 11.03.2015 tarih ve 343 sayılı yazısı, kurul 

raportörünün hazırlamış olduğu 24.04.2015 tarihli ve sayılı raporu okundu, açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Kazıklı Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve özel mülkiyete ait 

102 ada, 36, 20 ve 21 parseller üzerinde, sit alanı dışında bulunan arkeolojik yerleşim ve 

Nekropol alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, 

sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral krokide belirlendiği şekilde, I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 

yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve 

özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal 

alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, 

toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, 

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının 

mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) 

ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının 

Tokat Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 58.12.58 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2084 SİVAS 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Kapukaya Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 115 ada, 36 

parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Kaya Mezarının tescil edilmesi isteminde bulunan Kurul 

Raportörlerinin 16.04.2015 tarihli ve 273 sayılı İnceleme Raporu, Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 02.04.2015 tarihli ve 1814 sayılı yazısı, Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17.03.2015 tarih ve 2870 sayılı yazısı, Sivas Orman İşletme 

Müdürlüğü’nün 14.04.2015 tarihli ve 780684 sayılı yazısı,  Sivas İl Özel İdaresi’nin 19.03.2015 

tarihli ve 665 sayılı yazısı, Ulaş Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 124 

sayılı yazısı, kurul raportörlerinin 16.04.2015 tarih ve 273 sayılı raporu okundu açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Ulaş İlçesi, Kapukaya Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait 115 ada, 36 

parsel üzerinde, sit alanı dışında bulunan Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 

kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada 

belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak 

sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 

ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal 

faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan 

sit fişinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 44.01.73 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015-124 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015-2098 SİVAS 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kamışca ve Köyönü Mevkilerinde yer 

alan, tapunun 316, 391, 396 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlardaki I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Seyfotepe Tümülüsünün öneri I. derece arkeolojik sit sınırı ile 

sit fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ilişkin Kurulumuzun 23.01.2015 tarihli ve 1948 

sayılı kararı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 16.04.2015 tarihli ve 275 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kamışca ve Köyönü Mevkilerinde yer 

alan, tapunun 316, 391, 396 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlardaki tescilli Seyfotepe 

Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;  

Seyfotepe Tümülüsünün I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.08.45 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2015-142 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.04.2015-5012 ADANA 

Hatay ili, Yayladağ ilçesi, Kurtuluş mahallesi, mülkiyeti Rum Ortodoks Kilisesi Merciros 

Vakfına ait, 5 pafta, 113 ada, 1 parselde kayıtlı 1. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı kiliseye 

yönelik hazırlanan koruma alanı önerisine ilişkin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

16.04.2015 gün ve 1169 sayılı yazısı, kültür varlığı kiliseye yönelik hazırlanan restitüsyon, 

restorasyon projeleri, raporları ve sanat tarihi raporunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine 

ilişkin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 16.04.2015 gün ve 1174 sayılı yazısı, Kurulumuzun 

26.03.2009 gün ve 4787 sayılı, 28.05.2014 gün ve 3751 sayılı, 28.08.2014 gün ve 4115 sayılı 

kararları,  Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.04.2015 tarihli rapor okundu, 

ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Hatay ili, Yayladağ ilçesi, Kurtuluş mahallesi, mülkiyeti Rum Ortodoks Kilisesi Merciros 

Vakfına ait, 5 pafta, 113 ada, 1 parselde kayıtlı 1. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı kiliseye 

yönelik hazırlanan kararımız eki koruma alanı önerisi, restitüsyon, restorasyon projeleri, raporları 

ve sanat tarihi raporunun 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğuna, yürürlükteki mevzuat 

kapsamında imar ve mülkiyet problemlerinin ilgili idaresince çözümlenmesine, uygulama 

aşamasında çıkacak yeni veriler doğrultusunda projenin revize edilmesine, kültür varlığında 

Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının 

Yürütülmesi Hakkında Yönergenin Tescilli Tek Yapılarda Yapılacak Kazılar başlıklı 22. maddesi 

doğrultusunda sondaj, temel kazısı, drenaj v.b. çalışmaların Müzesince gerçekleştirilmesine, bu 

süreçte can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin Belediyesince 

alınması/aldırılmasına, uygulamadan Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğuna, uygulama 

sonucuna ilişkin rapor ve fotoğraf albümünün Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 

 
 4585/1-1 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 

 



26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 26 Mayıs 2015 – Sayı : 29367

Sayfa

1

3

4

8
12
24

31

34

35
37
48

77

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

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 13/5/2015 Tarihli ve

554 Sayılı Kararı
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 13/5/2015 Tarihli ve

555 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/5/2015 Tarihli ve 6309

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


