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İlgl : a) l9.02.202l tarih ve7957 sayılı yazırrız.
b) l7-03.202l taıiiı ve E.957-50?64-756.99-12977 sayılı yazıııız.
c) 05.04,2021 tarih ve 666789 sayıiı yazınrız.

İlgi (a) sayılı yazırız ile Müılilrlilğiiıntiz ve Üıriversiterriz arasında inualarraır, ıııiilkiyeti Haziııeye
ait ve-Va Hazine ile lıisseli ohıp, talısisi Uşak Üniversitesiııe ait taşırurrazlarrn ticaıi aırraçlı lnıllaııılırrası
ıırİuııkiırı olan bölüunleriniıı kiralaıınak sıuetiyle geliı, elde edilınesi ve elcie eclileıı gelirleriıı lnıllaıuıır
Şartlaı'ını kaPsaYan kiraİarna işleıııiııe ait protokoliiıi l0 (on) yıllık siiı,esi 08.04.202l tarilıiııcle soııa
ereceğiııdeıı yeıiileruıesi talep edilnıiştir.

Bakanlığıı.üızıt} (Milli Enrlak Genel tı,,fiidiirliığiı) 05.03 .2a21 tarilı ve
E-1076-§071-400(3361.4853_5)-37633l sayılı vazısırrda; Protokoiiin siire başlıklı 5 inci ıuaclclesi
ÇeıCevesiıırie. kira siiresiırirr bituninde pıotokolde beliıtileır yüktiııılültiklerh Uşak Üııiversitesi taı,afiırclaır
Yeriııe getiıildiğiııiıı tespit edilıııesi halinde, Bakaıilığıınızııı 0_5.07.2010 tariiıli r,,e 23872 sayılı geııel
Yazisı, |6.a2.2Ü|2 tarih ve 04780 sayıh genel yazı§ı rıe l1.05.20l5 tarilı ve ll740 geııel yazılaııııcla
dİkkate aİınırıak suretİyle, anlaır protokoİiin aynı siire \ıe şaıtlaıla uzatılnrası tıygtul göriilıniiştiir.
deııilıneltedir

İtgi ft) sayılı yazrrılz ile; Bahse koırrı protokoltiıı yeııilerune stiı,esi ve ıııevcut protokoliiu Kapsaıu
baŞlıklı Maddesinde "....Yükseköğretim kurumuna tahsişli taşınnrazların üzerinde herhangi lıir
İnŞaat yapılnıamak ve irtifak haki<ına konu edilmemek ve Tesislerin işletilmesi başlıklı 8.lv{aclciesi a

lıendiııde "fİzerinde tadiiat ve salıit olmayan yapılar hariç, herhangi bir inşaat yapılnıayacak ve
İrtifak hakkına konu edilmeyecek" İfadeleriııe istiııaden nrevcııt biıralaıuı depreırre clayarrıksız olciuğıı
gerekÇesivle yı.kılıp yeriııe yeıri biıralarıır yapılınası ile ilgili drınuırtıırıız ve Kapsarır başlıklı
2.1r,{addesiııde "....Yükseköğretim kurumuna fahsisli taşınmaziaı,ın üzerinde ticari amaçlı herhangi
lıİr inşaat yapılmamak ve irtifak haklğna konu eriilnıeınek..." ve Tesislerirı işletilıııesi L,ıaşlıklı
8.Ir,{addesi a beııdiırde "Üzerinde tadilat ve salıit olmayan yapılar hariç, ticari amaçlı herhangi bir
inşaat yapılmayacak ye irtifak hakl«na konu edilnıeyecek" ifadeleriıiiıı değiştirilııesi talep edilıuiştiı,.

Söz koırrısrı talebirıiz ile ilgili olarak Bakaırlığırııızdan (Milli Eınlak Geııel Müıdiirliiğti)
14.04.?02l taı'iiıinde a]rnan ve bir örneği el,1e göırderileıı vazıda: ızatılıırasl tt}gtıtl görüleıı protokolcle
lıerhaııgi biı, ek ııradde diizeırlenııresine geıek olırıaksızrır, depıeıne clayarııksız söz kr,ıırustı biııalaıırı.
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pıotokolde beliıtilen şaıtlaıa uypıulolaıak lnıilaırı}:nası kaydıyla yftılaı,ak. depreırre dayaırıklı lıir şekilde
tekıaı, yaprlrırasurda sakurça buluuıradığı beliıti lıııiştiı,.

Brı nedeırle: Üniversiteııize tahsisli niiilkiyeti Haziıreye ait taşırurrazlarıır, ticari aınaçlı
l«ıllaırılıırası ııriiıırktiıı olan böltinrleriıriıı kiı,alaıxırak srıretiyle gelir elcie edilrıresi ve elde eclileıı geliriıı
kııllaırııır şaıtlaııırı kapsayaıı kiı,alaına işleırrine ait protokol İdareınizce inrzalarıaı,ak yazrırrız ekiıicle
göıderilııiştiı,.

Bilgi ve gereğini arz ederiıı.

lr{elurret Fatilı Narııık ÖZrÜR«
(levıe ve Şelıircilik İl lvltidtiııı

1 - Protokol (4 sayth)

2 - Bakaniığıınızdarr aluran yazı.
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PRoToKoL
Madde l- Amaç

. Bu protokoltin amact mülkiyeti hazineye veya hazine ile hisseli olup, Uşak
Üniversitesine tahsisli taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan b<ılümlerinin,
eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin
hususların diDenlenmesidir.

Madde 2- Kapsam

Bu protokol 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 23.07.2004 tarihli ve 52l7 sayılı
Kanunla eklenen EK-25'inci maddesine göre mülkiyeti Hazineye ait ve Yükseköğretim
Kurumuna tahsisli taşınmazların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkına
konu edilmemek, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak, elde edilen gelirin tamamının
ilgili Yükseköğretim Kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye
harcamalarında (Yükseköğretim Kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların satılması
suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece serrnaye harcamalarında) kullanılmak izere
yapılan işlemleri kapsar.

Madde 3- Dayanak

Bu protokol2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine istinaden düzenlenmiş,
19/0612007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmeliğin 70. Maddesinin 5. bendine dayanılarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
EK-25. Maddesi ve 202l mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili maddesi
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde  -Taraflar

Protokoliin taraflan Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Uşak
Üniversitesi Rektörlüğüdür.

Madde 5- Süre

Protokol süresi 10 (on) yıldır.

Kira süresi içerisinde, bu protokolde belirtilen yükümlülüklerin Uşak Üniversitesi tarafindan
yerine getirildiğinin anlaşılması halinde, bu protokolün aynı süre ve şartlarla yeniden
uzatılmasın a, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Süre sonunda protokolün sona erdirilmesi için ayrıca fesih bildirimi yapılmayacaktır.



Madde 6- Kiralama

Protokol kapsamındaki yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun 74.
maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşrnmazlarınrn İdaresi Hakkında yönetmelik
hfüümlerine uygun olarak Üniversite tarafindan kiraya verilecektir.

Madde 7-Taşınmaz ve Tesislerin Teslimi

Protokol amacında kullanılacak tesis ve yerler Yükseköğretim Kurumunca belirlenerek
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilecektir. Protokolün süresi sonunda ya da
feshedilmesi halinde bu protokole konu taşınmaz ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye
aİt olacaktır. Tesisler içİn, Ünİversİte veya üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafindan herhangi bir
hak, tazminat ve bedel talebinde bulunulmayacaktır.

Madde 8-Tesislerin İşletilmesi

Yükseköğretim Kurumuna tahsi sl i o lan taşınm azlar ;

a) Üzerinde tadilat ve sabit olmayan yapılar hariç, herhangi bir inşaat yapılmayacak ve
irtifak hakkına konu edilmeyecek,

b) Eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılacak,
c) Elde edilen gelirin tamamı ilgili Yükseköğretim Kurumunun her çeşit mal ve hizmet

alımlarında ve serTnaye harcamalarında (Yükseköğretim Kurumları adına tapuda kayıtlı
taŞınmazların satılması suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece serrnaye
harcamalarında) kullanı lacak,

d) Üniversiteye tahsisli taşınmazlar üzerindeki ticari ünitelerin kiralanmasından elde
edilecek gelirler yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yiikseköğretim Kurumları ile
ilgili işlemlere ilişkin hükmü uyafinca üniversite bütçesine öz gelir olarak
kaydedilmesine dair sorumluluk Üniversiteye ait olacak,

e) Bu yerlerin Üniversite tarafindan kiraya verilmesine 2886 Devlet İhale Kanunu ve
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik htiktimleri uygulanacak,

f) Üniversite ile üçüncü kişiler arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin
düzenlenmesinden itibaren l (bir) ay içinde Üniversite tarafinda Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne verilecek,

g) Protokolün taraflarca imzai.andığı tarihte, halen devam eden sözleşmeler, kira süresi
sonuna kadar devam edecek olup, sözleşme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bu
protokol kapsamında Üniversite tarafindan işletilecek ya da kiralanacaktır,
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Madde 9- Şartlar

a) Taşınmazın üzerine amacı dışında sabit tesis yapılmayacaktır.
b) Taşınmaz ve tesisler amacr dışında kullanılmayacaktır.
c) Üniversite ile üçiincü kişiler arasında düzenlenen sözleşmeler bu protokol

çerçevesinde değerlendirilecektir.
d) Söz konusu alanların kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler aşağıdaki madde

eklenecektir,
"Bu protokolün herhangi bir gerekçe ile sona ermesi halinde iş bu kira sözleşmesi
hüküm almaya veya tebligat yapmaya gerek olmaksızın feshedilmiş sayılır."

Madde 10- Tahliye

Protokol sona erdiğinde herhangi bir tebligata gidilmeden, taşrnmaz l (bir) ay
içerisinde Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi durumunda Üniversite ve üçüncü
kişiler, Hazineden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden

15 gün içinde taşınmaz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Aksi takdirde 2886 sayılı Kanunun 75. maddesine göre tahliyesi sağlanacaktır.

Madde 11- Yürürlük

Bu protokol hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin, üçtincü kişiler için de geçerli
olacağı hususu sözleşme ve şartnamelerinde belirtilecektir.

Madde 12- Uyuşmazlık Hali

Bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlık|ar 29.06.1938 tarihli 3533 sayılı
Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin
Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki
İhtilafların Tahkim Yoluyla Halli Hakkındaki Kanuna göre çözümlenecektir.

Madde 13- Uygulanacak Hükümler

Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanacaktır.



Madde 14- Yürürlük

Bu protokol Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile
Uşak Üniversitesi Rektörü tarafindan yürütülecektir.

14 (on dOrt) maddeden müteşekkil protokolün süresi 10 (on) yıl olup, ir.rlzatarihi itibari
ile yürürlüğe girecektir.
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Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör
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