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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma,

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönet-

meliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi

yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “onarım, haberleşme”

ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklen-

miş, (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde

yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık

hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A

maddesi eklenmiştir.

“Kanunun 3/A maddesinde yer alan Ar-Ge indirimi

MADDE 9/A – (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde

gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme

harcamaları tutarının %100'ü, bu kapsamdaki projelerin Bakanlık tarafından Ar-Ge ve yenilik

projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı

Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

(2) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 9/8/2016 tarihinden itibaren 5746 sayılı

Kanunun 3/A maddesi kapsamında yapılan başvurularına konu yeni teknoloji ve bilgi arayışına

yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili indirim uygulamasında bu maddede yer alan

hususlar dikkate alınır. 9/8/2016 tarihinden önce yapılan başvurulara konu projelerle ilgili ola-

rak 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile 5520 sayılı

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 6728 sayılı Kanunla değiştirilme-

den önceki hükümlerine göre Ar-Ge indiriminden faydalanılır.

(3) Kanunun 3/A maddesi kapsamında Ar-Ge indiriminden faydalanılmaya başlanacağı

döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar, Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak

Bakanlıkça belirlenecek formata uygun şekilde projeye ilişkin hazırlanacak başvuru formu,

Bakanlığa elektronik veya yazılı olarak gönderilir. Ancak bu süre içinde başvurusu yapılmayan

projeler ile ilgili olarak çalışmalara başlanıp harcama yapılmakla birlikte projenin herhangi bir

aşamasında başvuruda bulunulması ve projenin uygun bulunması halinde, başvuru tarihinin
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içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin başlangıcından itibaren yapılan Ar-Ge har-

camaları Ar-Ge indiriminden yararlanabilir, Ar-Ge projesi bittikten sonra yapılan başvurular

değerlendirmeye alınmaz.

(4) Başvurusu yapılan proje, Bakanlık tarafından genel değerlendirmesi yapıldıktan

sonra, bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup

olmadığının tespit edilmesi için TÜBİTAK’a gönderilir. Proje, TÜBİTAK tarafından aşağıdaki

hususlar çerçevesinde incelenir ve değerlendirilir:

a) TÜBİTAK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler de istenilmek

suretiyle söz konusu başvuruyu incelemek üzere konusunda uzman en az iki akademisyen ha-

kem olarak görevlendirilir.

b) Hakemler tarafından, başvuruya ilişkin incelemeler doğrultusunda değerlendirme

raporları hazırlanır.

c) TÜBİTAK tarafından, değerlendirme raporları dikkate alınarak, projenin yeni bilgi

ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığına ilişkin sonuç yazısı hazırlanır.

(5) Projeye ilişkin sonuç yazısı, ekinde değerlendirme raporları olacak şekilde, projeye

ilişkin başvurunun Bakanlık tarafından TÜBİTAK’a gönderildiği tarihten itibaren en geç altmış

gün içinde Bakanlığa iletilir.

(6) İnceleme ve değerlendirmeye ilişkin giderler TÜBİTAK tarafından karşılanır.

(7) Sonuç yazısının bir örneği başvuru sahibine Bakanlık tarafından gönderilir. Başvuru

sahibi, olumlu sonuç yazısının bir örneğini gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulun-

duğu vergi dairesine verir.

(8) Projeye ilişkin bütçe, süre, personel ve benzeri değişiklik talepleri ile ilgili tüm iş-

lemler Bakanlık onayına tabidir. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde bu konularda

TÜBİTAK’ın görüşü alınabilir.

(9) Kanunun 3/A maddesi çerçevesinde Ar-Ge indiriminin uygulanmasında, bu mad-

dede yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle 5746 sayılı Kanun ile 8 ve 9 uncu maddelerde

kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları

kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini

desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca

desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili yer alan hüküm ve açıklamalar dikkate alınır.

(10) Hibelerin fon hesabına alınarak vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi

tutarının tespitinde de Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmamasına ilişkin olarak 33 üncü

maddede yapılan açıklamalar, Kanunun 3/A maddesi uyarınca Ar-Ge indiriminden yararlanan-

lar açısından da geçerlidir.

(11) Bakanlık gerekli görmesi halinde bu madde ile ilgili usul ve esas yayımlayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek öde-

melerin, dönemsel izlemeyi müteakip dönemlerde yapılması esastır. Ancak proje ortakları ta-

rafından talep edilmesi halinde, proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleş-

tirilecek ödemeler, proje destek sözleşmesinde ilgili dönem için öngörülen destek tutarının

%20’sini geçmemek üzere dönemsel ödemelerden önce teminat karşılığında ön ödeme şeklinde

yapılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 4 üncü maddeleri 1/3/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Maliye

Bakanı birlikte yürütür.

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

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN

SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ

İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri

Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su

Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/8/2016 29797

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2011 27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/4/2016 29681
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İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi bünyesindeki Enstitüler ta-

rafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin öğrenci

kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesi ile

ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim

Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

d) Enstitü: Polis Akademisine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) EÖYK: Polis Akademisi Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu,

f) GANO: Genel akademik not ortalamasını,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Kayıt ve Kabul

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır

ve yürütülür. Lisansüstü programlar, sırasıyla ilgili anabilim dalı ve Enstitü Kurulunun önerisi,

EÖYK’nın uygun görüşü, Başkanlığın YÖK’e teklifi ve YÖK’ün kararı ile açılır. Açılan prog-

ramlar anabilim dalları ile aynı adları taşır. Aynı usulle anabilim dalından değişik bir ad taşıyan
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bir lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası lisansüstü program, yurtiçi ve/veya

yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir. Yabancı dilde eğitim

veren bir programın açılması da yukarıdaki usullere tabidir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Her program için kontenjan, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi

ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Her yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları,

ilgili Anabilim Dalı Başkanlığındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak

tespit edilir.

Jürilerin oluşturulması ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların mülakat sınavı ile başarı

değerlendirmesi mülakat sınav jürisi tarafından yapılır. Her bir anabilim dalı için ayrı jüri oluş-

turulur. Jüriler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi alınarak ilgili Enstitü Yönetim Ku-

rulunca belirlenen üç asıl, iki yedek veya beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan, başvuru koşul-

larına uygunluğu ilgili Enstitü Müdürlüğünce onaylanan adaylar mülakat sınavına alınır. Tezsiz

yüksek lisans programına başvuran adayların mülakat sınavına alınıp alınmayacaklarına EÖYK

karar verir.

(3) Mülakat sınav jürisi, mülakat sınavı sonrası yapacağı genel değerlendirmede; ALES

puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ile mülakat sınavı notlarının

EÖYK tarafından belirlenen yüzde ağırlıklarına göre hesaplayacağı genel başarı notuna göre

adayları sıralar, eşitlik durumunda yabancı dil puanına bakılır. Genel başarı notu 70 puanın al-

tında olan adaylar ile mülakat sınavı değerlendirme notu 70 puanın altında olan adaylar başa-

rısız sayılır. Sınav belgeleriyle, genel değerlendirme sonuçları bir tutanakla ilgili Enstitü Mü-

dürlüğüne teslim edilir ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(4) Yukarıdaki değerlendirme koşulları, ikili anlaşmalar ve protokoller doğrultusunda

ülkelerince gönderilenler haricindeki yabancı uyruklu adaylar için de geçerlidir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Enstitü

dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-

ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar EÖYK tarafından belirlenir.
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(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacı ile yüksek

lisans programı derslerine, tezli yüksek lisans mezunları ise doktora programı derslerine özel

öğrenci statüsünde devam edebilirler. Bunun için özel öğrenci olmak isteyenlerin her yarıyıl

için belirlenen kayıt süresi içinde ilgili Enstitüye müracaat etmesi gerekir. Başvuru şartları,

ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik

haklarından yararlanamaz; ancak derse devam etme şartını yerine getirmesi halinde, ilgili derse

devam ettiğine ilişkin bir katılım belgesi verilir, sınavlara girip başarılı olması halinde ise ba-

şarılı olunan derse ilişkin not döküm belgesi verilir. Özel öğrenci statüsü ile bir dönemde en

fazla iki derse devam edilebilir. Bu öğrencilerin, kredi başına ödeyecekleri öğrenim ücreti ve

başvuru koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci

olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili

lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Öğrencilerin, özel öğrenci iken en az 85 (BA) başarı notu aldıkları derslerden muaf

olma talepleri, üzerinden dört yarıyıldan fazla süre geçmemiş olmak şartıyla, ilgili anabilim

dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kabul edilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş

ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve EÖYK’nın belirlediği esaslar uygulanır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıtlar ilgili Enstitü akademik takvi-

minde belirlenen tarihlerde yapılır. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik ev-

rak ve benzeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılmayanların daha

sonra hiçbir şekilde kaydı yapılmaz, ödedikleri ücretler iade edilmez.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, her yarıyıl başında, aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü Müdürlüğünce belirlenen kayıt yenileme işlem-

lerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kaydı

yenilenmez ve kayıt yenilenmeyen dönem için öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaz.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
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(3) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez

danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılır ve başarısız sa-

yılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.

(4) Tez aşamasında iken üst üste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl kaydını yeni-

lemeyen öğrencinin tez danışmanı iptal edilir. Sonraki bir yarıyılda kayıt yenilemesi durumunda

kendisine yeni bir danışman atanır. Danışman, öğrencinin yeni bir tez konusu önermesini iste-

yebilir.

İzinli sayılma

MADDE 13 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile dönem

izni verilebilir:

a) Hastalık izni: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan Resmi bir Sağlık

Kurulu Raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere izin verilebilir.

b) Askerlik izni: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapı-

lamaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve

geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.

ç) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendiril-

meleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

(2) Öğrenci, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile eğitim-öğretim süresince en fazla

dört yarıyıl izinli sayılabilir. Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi halinde öğrenci ya-

rıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır. İzinli sayılma süresi azami öğrenim süresin-

den sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarda Dersler ve Danışman Atanması

Lisansüstü ders programı

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarda dersler, asgari iki yarıyıl olarak planlanır.

(2) Lisansüstü öğretim planları; Enstitülerin anabilim dallarında açılan zorunlu ve seç-

meli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. Öğretim planları ve bu planlarda

yapılacak değişiklikler Anabilim Dalı Başkanlığı önerisi üzerine Enstitü Kurulu Kararı ile ger-

çekleşir. Ancak gerekli görülmesi halinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı teklifi ve Enstitü Yö-

netim Kurulu Kararı ile lisansüstü öğrencilerin, Başkanlık bünyesindeki farklı bir Enstitüden

veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders almaları

sağlanabilir. Bu derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

(3) Anabilim Dalı Başkanlıkları her yıl Ocak ve Eylül aylarının en geç ilk haftasında

bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılının ders programını değerlendirir, varsa ders değişiklik teklif

ve gerekçelerini Enstitü Yönetim Kuruluna sunar. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen

ders programı Enstitü Kurulunun onayına sunulur.
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(4) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içinde, haftalık bir saatlik teorik ders bir kredi

saat; iki saatlik uygulama, laboratuvar veya problem çözümü dersi ise bir kredi saat olarak de-

ğerlendirilir. Lisansüstü programlarda bir ders en fazla üç kredi saat olarak düzenlenebilir. Tez

Çalışması Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi de dâhil olmak üzere, derslerin AKTS değerleri EÖYK

tarafından belirlenir.

Derslerin seçilmesi ve ders kaydı

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin ders seçim ve ders kayıt işlemleriyle ilgili usul ve esaslar

ilgili Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü

tarafından yapılır.

Ders başarısı

MADDE 16 – (1) Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapıla-

bilir. Sınav evrakı ve sonuçları yedi iş günü içinde ilgili Enstitüye iletilir.

(2) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde

%70, uygulamalı derslerde %80 devam şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile

değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100 üzerinden

en az 70; doktora programlarında ise 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Bir yarıyıl

içerisinde yapılacak sınavlar ile sınavların uygulamasına ilişkin esaslar Enstitü Kurulunca be-

lirlenir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu Katsayısı Puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 65-69

DD 1.00 60-64

FD 0.50 50-59

FF 0 0-49

b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile de-

ğerlendirilmesinde; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını; doktora

programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
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c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harf notları da kullanılır:

1) DZ (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğünü ve/veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir.

2) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere OL (Olumlu) notu, tez ça-

lışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere OZ (Olumsuz) notu verilir. (OL) ve (OZ) notu

ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan çalışmaları ile seminerler

için de kullanılır.

3) Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere BŞ (Başarılı) notu verilir.

ç) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan

öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Ders başarı ortalaması

MADDE 17 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda harf notu karşılığı

olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan YANO ve GANO ile belirlenir. YANO, öğren-

cinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa

girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü

göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması,

alınan derslerin kredileriyle, derslerden 100 üzerinden alınan notların çarpımından elde edilen

toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki

haneli olarak hesaplanır ve 4’lük sisteme çevrilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve tez çalışma-

sının ilgili Enstitünün belirlediği ve EÖYK’nın onayladığı tez yazım kurallarına uygun olarak

yazılmasını sağlamaktır.

Programın kapsamı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programı; yirmi bir krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı

bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil

en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğ-

renci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt

yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Başvuru koşulları

MADDE 20 – (1) Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için;

a) Lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adayların hangi programlara hangi lisans

alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenir.

b) Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu

ile EÖYK’nın belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekir.

c) YDS veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Polis Akademisi tara-

fından yapılan yabancı dil sınavından EÖYK’nın belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir.

ç) Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar ve belgeler EÖYK tarafından

belirlenir.

d) Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek li-

sans programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar, EÖYK tarafından belirlenir.

Programın süresi

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde EÖYK’nın öngördüğü ek başarı koşullarını

yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-

vunmasına girmeyen öğrencinin ilgili Enstitüden ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı her

öğrenci için Başkanlık kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-

nuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile

kesinleşir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu gerek duyduğunda önerilenden farklı bir tez danışmanı ata-

yabilir.

(3) Tez danışmanı, EÖYK’nın belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EÖYK’nın belirlediği

ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan

öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-

manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Başkanlık kadrosu dışından en az

doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, belirlenen amaca uy-

gun bir tez hazırlamak zorundadır.
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(2) Tez aşamasına geçen öğrencinin, danışmanı gözetiminde hazırladığı tez konusu

Anabilim Dalı Başkanlığı teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Tez konusu en

geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir. Bu süre sonunda tez önerisi teklifi yapılmayan ya da

tez önerisi reddedilen öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu tez konusu belirleyebilir veya tez

danışmanını değiştirebilir. Tez konusunda daha sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usul

takip edilir.

(3) Öğrenci, tez önerisi kabul edildikten veya tez konusu değiştikten asgari bir dönem

sonra tez savunma sınavına girebilir.

Yüksek lisans tez çalışması ve sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları EÖYK tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-

tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-

lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü

Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de

Başkanlık dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-

ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-

rüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren asgari yedi

gün, azami bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının su-

nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda

gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen ya da düzeltme süresi içerisinde savunmasını yapmayan öğrencinin Enstitüden

ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Yabancı dilde eğitim verilen programlarda hazırlanan tezler o dilde yazılır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve EÖYK tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve

tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-

rilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu

koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki

programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin

kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Programın kapsamı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi

dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-

rısız olarak değerlendirilir.

(2) EÖYK tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Başvuru koşulları

MADDE 28 – (1) Adayların tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için;

a) Lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adayların hangi programlara hangi lisans

alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu istenip istenme-

yeceğinin ve ALES taban puanının belirlenmesi EÖYK’nın yetkisindedir.
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Programın süresi

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Ens-

titüden ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir

öğretim üyesi veya EÖYK tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir

öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Ens-

titü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde Enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans

öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalın-

daki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı

olanlar, tezli yüksek lisans programı giriş sınavlarında başarılı olmak ve asgari şartları yerine

getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek

lisans programında alınan dersler ilgili anabilim dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim

Kurulu Kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Programın amacı

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

olayları geniş ve derin bir bilimsel bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir

bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini

sağlaması gerekir.

Programın kapsamı

MADDE 33 – (1) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim

dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez öne-

risi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora derslerinin en fazla ikisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü

Yönetim Kurulu Kararı ile diğer Enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dok-

tora derslerinden de seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

14 Şubat 2017 – Sayı : 29979                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Başvuru koşulları

MADDE 34 – (1) Adayların doktora programına başvurabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların hangi programlara

hangi yüksek lisans alanlarından başvuru yapabileceği EÖYK tarafından belirlenir.

b) Adayın başvurduğu program puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu

ile EÖYK’nın belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması gerekir.

c) YDS veya ÖSYM’nin kabul ettiği eşdeğer yabancı dil sınavlarından 55 puandan az

olmamak üzere EÖYK’nın belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir.

ç) Adayların sağlaması gereken diğer şartlar ve belgeler EÖYK tarafından belirlenir.

d) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora

programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar, EÖYK tarafından belirlenir.

e) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Programın süresi

MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya EÖYK’nın

öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamam-

layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36 – (1) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için Başkanlık kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Ku-

rulu Kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Yönetim Kurulu gerek duyduğunda önerilenden farklı bir tez danışmanı atayabilir.

(3) Tez danışmanı, EÖYK’nın belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Başkanlık kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-

man olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, ba-

şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının ni-

teliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,

Başkanlık kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
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sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına

girer. Ancak öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Öğrenci bu yarıyıldan itibaren sınavlara girmediği takdirde bu sınavlardan başarısız sayılır ve

toplamda iki kez sınava girmediği takdirde öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yeterlik sınavı başvurusunu ilgili Enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular

değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,

uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Başkanlık

dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup

olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-

munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan

başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-

rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim

Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; Anabilim Dalı Başkan-

lığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-

turulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman, tez izleme komitesinin

doğal üyesidir. Diğer iki üyeden biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı bir anabilim

dalından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan konu ile ilgili öğretim üyelerinden seçi-

lebilir. Tez danışmanı aynı zamanda tez izleme komitesinin de başkanıdır. Eğer varsa, ikinci

tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez izleme

komitesi üyeleri değiştirilebilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde

salt çoğunlukla verilen karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde

Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci ve ikinci fıkrada

belirtilen sürelerde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman talep edebilir. Bu durumda yeni

bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç

ay içinde, danışmanı değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar

yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları EÖYK ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim

Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim

üyeleri ve en az ikisi Başkanlık dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden

oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-

nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez

danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren asgari yedi

gün, azami bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez

çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları

öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-

mına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili

Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitüden ilişiği

kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan ya da

düzeltme süresi içerisinde savunmasını yapmayan öğrencinin Enstitüden ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitüye gön-

derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-

tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme

MADDE 42 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda da öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir:

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

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

b) Ağır ruhsal bozuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü Devlet hastanele-

rinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi

içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle

öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirenler,

ç) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş ile kayıt yaptıranlar.
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Diğer hükümler

MADDE 43 – (1) EÖYK tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra progra-

mına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Enstitülerin eğitim ve öğretim programlarındaki farklılıkların gerek-

tirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; EÖYK karar vermeye yetki-

lidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis

Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “İstanbul Yeni

Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrenciler için ön lisans

eğitimi sırasında almış oldukları dersler ile ilişkili olarak yapılan intibak programı fakülte yö-

netim kurulları tarafından gerçekleştirilir.

(2) Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam

hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin ya-

pacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek

başarılı olmaları gerekir. Öğretim dili en az %30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan

programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Ya-

bancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve-

sinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilir.

Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğ-

renimlerine devam ederler.”

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”

“MADDE 26 – (1) Ek sınav ve süreler; Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği

Fakültesi dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için

uygulanır.

(2) 16 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresi içinde bölümün/programın ders

planlarında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet

aşamasına gelmiş öğrencilerden sadece tek dersten (Mühendislik Mimarlık Fakültesi proje

dersleri hariç) başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile Şubat, Haziran ve Eylül

aylarında tek ders sınavı açılır.

(3) 16 ncı maddede gösterilen azami öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciye,

başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar Şubat, Haziran ve

Eylül aylarında gerçekleştirilir.

(4) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş dersi başa-

rabilmeleri için üç yarıyıl daha ek süre verilir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için ya-

rıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer. Başarısız

ders sayısı beşten az olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden; başarısız ders sayısı dört

olanlara dört yarıyıl, başarısız ders sayıları bir, iki veya üç olanlara ise mezun olabilmeleri için

sınırsız süre ve sınav hakkı verilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonla-

rında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer.

(6) Girmiş oldukları tüm sınavlardan geçer not aldıkları halde, bu Yönetmelikte (YANO)

ve (GANO) için belirlenmiş başarı ortalamalarını herhangi bir nedenle sağlayamamış olan son

dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden

sınırsız sınav hakkı verilir.

(7) Sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrencilerden açılan sınavlara üst üste veya aralıklı

olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır

ve sonradan yeni hak talep edemezler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/4/2013 28632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2013 28748
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TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/2)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Szutest Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme
ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 29776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest
Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş
Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YATIRIMCILARA DUYURU 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Sümer Holding A.Ş.’ye ait, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki “Depolu 

Mağaza” ile Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 no.lu 
parseldeki 8.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıkların özelleştirilebilmesi için 
23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 14/02/2017 olarak 
ilan edilmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarih ve 2016/49 sayılı Kararı ile 
özelleştirme kapsam ve programına alınan ve stratejileri belirlenen Maliye Hazinesi adına kayıtlı; 
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi 112548/2, 112550/1, 118860/12-13, 

112541/2-3-7, 112535/3, 112864/1, 112531/8, 113135/9 ile Ballıkpınar Mahallesi 113159/12, 
113168/3, 113177/9 no.lu ada/parsellerdeki taşınmazların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 
tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 21/02/2017 olarak ilan 
edilmiştir. 

Söz konusu taşınmazların ihalesine son teklif verme tarihi 07/03/2017 Salı günü saat 
17:00’ye kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak 
yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi olan 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar 
İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 
İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8437 Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 
 1372/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 15.000 M³ KONKASÖR 

BALASTININ SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA  
TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/53094 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-
Konak/İZMİR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 
Şartnamenin Görülebileceği  
internet adresi  : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 
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2 - İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım Çalışmaları İçin 

15.000 m³ Konkasör Balastının Söke’de Bulunan Figüre 

Sahasında Teslim Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 07.03.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1168/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çaykur Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Boğaz Mahallesi / RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.740.00 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 

artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğümüzden 50,00 TL bedelle 

tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28 Şubat 2017 Salı günü saat 14.00’e kadar 

Müdürlüğümüz adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’ de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadırlar. 

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

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

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

9 - İhale, Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1170/1-1 
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DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
 

KURUL KARARI 
Karar No: 6910 Karar Tarihi: 09/02/2017 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Hakkâri, Şırnak, 
Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için “Hakkâri, Şırnak, 
Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” yapılmasına ve aşağıda yer 
alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlamasına, 

karar verilmiştir. 
 

İHALE İLANI 
1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli ve 6910 sayılı Kararı 

uyarınca; Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi 
için, “Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık 
eksiltme şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden 
itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir. 

2 - İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) iletim hattını gaz arzına hazır hale getirmesinden itibaren; 

a) Hakkari ve Şırnak şehirlerinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı 
gerçekleştirmek sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak, 

b) Hakkari ve Şırnak şehirlerinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim 
alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle gaz sunumuna başlayacak, 

c) Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinde en geç sekiz (8) yıl 
içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım 
şebekesini tesis edecektir. 

3 - Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır. 

4 - İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden 
başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu 
sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı 
yöntemi ile belirlenecektir. 

5 - Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir. 
6 - Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci 
maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 27/02/2017 günü 
saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl - Ankara” 
adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında 
teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş 
sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için 
başvuruda bulunamaz. 

7 - Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve 
belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş 
dosya/dosyalar halinde verilecektir. 
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a) Şirket ile ilgili; 
(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde 

on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri, 

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret 
Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti, 

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının 
bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar 
ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret 
Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili 
olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli 
yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri, 

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya 
nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı 
suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli 
sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri, 

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan 
ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal 
edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi 
olmadıklarına dair beyanname, 

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, 
Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve 

belgelerin muadilleri istenir. 
b) Şirketin mali durumu ile ilgili; 
(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette 

bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi 
ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler, 

(2) Yatırım finansmanının şirketin öz kaynakları ile karşılanıp karşılanamayacağı, öz 
kaynaklarla karşılanamayacak ise yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, 
referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler, 

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili; 
(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler, 
(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki 

tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı 
suretleri, 

(3) Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında 
kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım veya iletim 
şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri 
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tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya 
ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum 
belgelerinin aslı veya onaylı suretleri, 

verilecektir. 
Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da 

belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve 
niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki 
eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir. 

8 - Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar 15/02/2017 günü mesai saati bitimine kadar 
yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya 
yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanacak ve Kurumun internet sitesinde 
yayımlanacaktır. 

9 - Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette 
bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde 
gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni 
bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması 
halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate 
alınacaktır. 

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme 
faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile 
birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre 
değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu; 

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço 
ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet 
mektupları, 

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz 
sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti 
alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi, 

esas alınarak değerlendirilecektir. 
Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine 

yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet 
edilecektir. 

10 - Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen 
geçici teminatın tutarı 500.000.- (Beşyüzbin) Türk Lirası ve kesin teminat tutarı 1.000.000.- 
(Birmilyon) Türk Lirasıdır. 

11 - Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her 
aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal 
etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru 
sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik 
başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla 
ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz 
ettikleri belgeler iade edilmez. 

12 - Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra 
etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme 
süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. 

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi 
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 Ek 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için 

..... /..... / ............ tarihli ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı 

incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm 

bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun 

değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini beyan ve kabul ederiz. 

Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine 

katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte 

başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz. 

 

 

 Tarih: ….../….../.......... 

 

 

 Şirket kaşesi 

 

 

 Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları 

 Adres 

 

 

 

Ekler: İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1368/1/1-1 
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DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 
Karar No: 6911  Karar Tarihi: 09/02/2017 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası 
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Artvin şehrinden oluşan 
dağıtım bölgesi için “Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” yapılmasına ve aşağıda yer alan 
ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlamasına, 

karar vermiştir. 
 

İHALE İLANI 
 
1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli ve 6911 sayılı Kararı 

uyarınca; Artvin şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı 
İhalesi” Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve 
açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden 
itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir. 

2 - İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) iletim hattını gaz arzına hazır hale getirmesinden itibaren; 

a) Artvin şehrinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti 
ile yatırıma fiili olarak başlayacak, 

b) Artvin şehrinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım 
şebekesini işletmeye almak suretiyle gaz sunumuna başlayacak, 

c) Artvin şehrinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı 
kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir. 

3 - Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır. 

4 - İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden 
başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu 
sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı 
yöntemi ile belirlenecektir. 

5 - Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir. 
6 - Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci 
maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 27/02/2017 günü 
saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl–Ankara” 
adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında 
teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş 
sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için 
başvuruda bulunamaz. 

7 - Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve 
belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş 
dosya/dosyalar halinde verilecektir. 
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a) Şirket ile ilgili; 
(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde 

on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri, 

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret 
Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti, 

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının 
bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar 
ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret 
Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili 
olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli 
yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri, 

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir 
ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti, 

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek 
kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya 
nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı 
suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli 
sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri, 

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan 
ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal 
edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi 
olmadıklarına dair beyanname, 

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, 
Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve 

belgelerin muadilleri istenir. 
b) Şirketin mali durumu ile ilgili; 
(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette 

bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi 
ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler, 

(2) Yatırım finansmanının şirketin öz kaynakları ile karşılanıp karşılanamayacağı, öz 
kaynaklarla karşılanamayacak ise yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, 
referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler, 

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili; 
(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler, 
(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki 

tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı 
suretleri, 

(3) Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında 
kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım veya iletim 
şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri 
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tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya 
ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum 
belgelerinin aslı veya onaylı suretleri, 

verilecektir. 
Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da 

belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve 
niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki 
eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir. 

8 - Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar 15/02/2017 günü mesai saati bitimine kadar 
yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya 
yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar 
Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanacak ve Kurumun internet sitesinde 
yayımlanacaktır. 

9 - Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette 
bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde 
gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni 
bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması 
halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate 
alınacaktır. 

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme 
faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile 
birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre 
değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu; 

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço 
ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet 
mektupları, 

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz 
sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti 
alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi, 

esas alınarak değerlendirilecektir. 
Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine 

yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet 
edilecektir. 

10 - Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen 
geçici teminatın tutarı 500.000.- (Beşyüzbin) Türk Lirası ve kesin teminat tutarı 1.000.000.- 
(Birmilyon) Türk Lirasıdır. 

11 - Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her 
aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal 
etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru 
sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik 
başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla 
ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz 
ettikleri belgeler iade edilmez. 

12 - Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra 
etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme 
süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. 

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi 
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 Ek 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar 

tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir 

durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini 

beyan ve kabul ederiz. 

Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, 

ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz 

ederiz. 

 

 

 

 Tarih: ….../….../.......... 

 

 

 Şirket kaşesi 

 

 

 Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları 

 Adres 

 

 

Ekler: İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1368/2/1-1 
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KONVEYÖR ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ (15 BAKLALI) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/59557 

Dosya no : 1722010 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2   67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14x50 konveyör zinciri: 32.000 adet 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi'ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 27/02/2017 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak malzeme için toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27/02/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1312/1-1 
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TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN 
KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi ve Kartal Tıp Merkezi için kafeterya hizmeti idari 

ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri yıllık toplam hizmet bedelinin en az %3’ü nispetindeki geçici 

teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 08.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.03.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1369/1-1 

—— • —— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 8 KALEM DİL 

ÖZEL SELETİ, DİL ÖKÇE TAKOZU VE KAYMA YATAĞININ  
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2017/55825 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
c) Elektronik Posta Adresi  : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : 8 KALEM DİL ÖZEL SELETİ, DİL ÖKÇE TAKOZU 

VE KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE 
GÖRE ALIMI 

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 
MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 07.03.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 
Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 
İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 
iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1358/1-1 
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HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDEKİ 

TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdare ile ilgili bilgiler 

a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde 

No: 10   Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks No : 0312 207 22 38 - 0312 207 22 41 Faks 0312 286 90 73 

c) Elektronik Posta Adresi : ogunes@tp.gov.tr; hkarakoc@tp.gov.tr, 

2 - İhale Konusu : Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait; Hatay İli, Dörtyol 

İlçesi, Yeniyurt Mahallesi 2400, 382, 383, 1296, 400, 413, 

415, 419, 1332, 424, 1199, 425, 1166, 427, 1197, 429, 

1163, 435, 1158, 436, 1340, 441, 1344, 442, 1346, 446, 

1352, 448, 1146, 450, 1355, 453, 1140, 479, 1179, 611, 

612, 1151, 614 ve 1193 ile Yeşilköy Mahallesi 5 ve 1215 

no’lu parseller üzerinde bulunan narenciye ve meyve 

bahçeleri ile tarım arazilerinin “Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme 

Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve 

“Pazarlık Usulü” ile kiralama ihalesinin yapılmasıdır. 

3 - İhale İle İlgili Bilgiler 

a) Yapılacağı Yer : Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay 

b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 28/02/2017 Salı günü saat 10.00 

c) İhalenin Tarih ve Saati : 28/02/2017 Salı günü saat 10.00 

4 - İhaleye Katılma Şartları 

a) Şartname satın alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan kiralama ile ilgili şartnameyi Botaş Dörtyol 

İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresinden 100 TL 

(Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir. 

Şartname satışı 21.02.2017 tarihinden itibaren mesai 

saatleri içinde yapılacaktır. 

b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın İdare hesabına (TPAO 

Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin 

TR970001500158007290224965 nolu hesabına) 

yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi 

gerekir. 

c) İstenen Belgeler : İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 28.02.2017 Salı 

günü saat 10.00’a kadar Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü 

Dörtyol / Hatay adresine kapalı bir zarf içinde elden teslim 

edilmesi gerekmektedir. 
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d) İhale Konusu 

Taşınmazların Görülmesi : İhaleye konu taşınmazlar 21.02.2017 ve 27.02.2017 

tarihleri arasında mesai saatleri içinde refakatçi eşliğinde 

görülebilir. 

5 - İhaleye ait bilgiler : İhale ile ilgili şartname Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü 

Dörtyol / Hatay adresinden ve ihale ilan metni 

www.tp.gov.tr web adresinden incelenebilir. 

6 - İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak 

müracaatlar dikkate alınmayacak ve 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ortaklığımız, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’na tabi değildir. 

8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR 

Sıra 

No Mah-Köy Parsel No Müştemilatlar 

Toplam Ağaç 

(adet) 

Tarım Arazisi 

(Dönüm) 

Mandalina (4549 adet) 

Portakal (136 adet) 

Zeytin (2084 adet) 

Greyfurt (51 adet) 

Limon (6 adet) 

Dut (21 adet) 

Elma (4 adet) 

Nar (40 adet) 

Okaliptus (888) 

Söğüt (60 adet) 

1 Yeniyurt 2400 

Yenidünya (1 adet) 

7840 2230 

2 Yeniyurt 382+383+1296 Mandalina (542 adet) 542 0 

Mandalina (318 adet) 

Portakal (80 adet) 

Zeytin (22 adet) 

Ceviz (1 adet) 

3 Yeniyurt 400 

Nar (21 adet) 

442 0 

4 Yeniyurt 413 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9 

5 Yeniyurt 415 Mandalina (290 adet) 290 0 

6 Yeniyurt 419+1332 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9.6 
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Sıra 

No Mah-Köy Parsel No Müştemilatlar 

Toplam Ağaç 

(adet) 

Tarım Arazisi 

(Dönüm) 

7 Yeniyurt 424+1199 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9 

8 Yeniyurt 425+1166 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 10 

9 Yeniyurt 427+1197 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9.5 

10 Yeniyurt 429+1163 Mandalina (328 adet) 328 0 

Mandalina (295 adet) 
11 Yeniyurt 435+1158 

Zeytin (8 adet) 
303 0 

12 Yeniyurt 436+1340 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 8.5 

13 Yeniyurt 441+1344 Zeytin ( 95 adet) 95 6 

14 Yeniyurt 442+1346 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9.5 

15 Yeniyurt 446+1352 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9 

Zeytin ( 300 adet) 
16 Yeniyurt 448+1146 

Dut (2 adet) 
302 3.75 

17 Yeniyurt 450+1355 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 8.7 

18 Yeniyurt 453+1140 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 9.8 

19 Yeniyurt 479+1179 Mandalina (270 adet) 270 0 

20 Yeniyurt 611 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 11.6 

21 Yeniyurt 612+1151 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 7.8 

22 Yeniyurt 614+1193 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 11.2 

23 Yeşilköy 5 
Ağaç 

bulunmamaktadır. 
0 19 

Mandalina (703 adet) 
24 Yeşilköy 1215 

Zeytin (1 adet) 
704 0 

 1326/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İlham Vakfı 

VAKFEDENLER: Yusuf Öztürk, Ahmet İnalkaç, Mustafa İnalkaç 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/01/2017 tarihinde kesinleşen 

E:2016/283, K:2016/424 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında ilmi kültürün yayılmasını sağlamak ve 

teşvik etmek, eğitim ve öğrenim seviyesini yükseltmek eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli bir 

şekilde yerine getirilmesi için her seviyede eğitim ve öğretim kurumları kurmak, işletmek, 

işlettirmek, sosyal kültürel ve yardımlaşma faaliyetlerinde bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETİM KURULU: Yusuf Öztürk, Ahmet İnalkaç, Mustafa İnalkaç 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 1322/1-1 

—— • —— 
Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 25/11/2016 tarihli, 2016/1936 sayılı yazısına istinaden. 

Abdulrazzak FAHAM isimli şahıs adına kayıtlı olarak 31/01/2014 tarihinde Taşucu Gümrük 

Müdürlüğünden 14330700T136 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 

30/07/2014 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2003 model, 423961 plakalı, Kia marka 

aracın, 155-30/11/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme 

Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır. 

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük 

Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 

238/1. maddesi tatbik edilerek, araçla yurda giriş yapan Abdulrazzak FAHAM isimli şahıs ile hak 

sahibi olmadığı halde aracı yurt içinde kullanan M. Ahmed Hassan KAFNİ isimli şahıslara 151-

152-17/01/2017 sayı/tarihli ceza kararları tanzim edilmiş olup, Abdulrazzak FAHAM isimli 

şahsın mevcut yurt içi adresine tebligat çıkarılmış ise de yeterli olmadığından tebligat yazımız 

Müdürlüğümüze iade edildiği, M. Ahmed Hassan KAFNİ isimli şahsın yurt içi ve yurt dışı 

adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. 

Bu nedenle, 17/01/2017 tarihli, 17CK160100151-152 sayılı ceza kararı muhteviyatı 

toplam 1.938,00-TL para cezalarının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 2003 model, 423961 plakalı, 

Kia marka aracın. Gümrük Yönetmeliğinin 79/2. maddesi gereğince 28/02/2017 tarihinden önce 

teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, 

tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1214/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Gebze İkinci 01.04.2017 tarihinde, İzmir Birinci Noterliği 12.04.2017, Beyoğlu Otuzsekizinci 

Noterliği 14.04.2017, Beyoğlu Üçüncü Noterliği 15.04.2017 ve İstanbul Onyedinci Noterliği 

24.04.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİK ADI 

2016 YILI GAYRİ SAFİ 

GELİRİ 

1 BEYOĞLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 2.987.785,93 TL 

2 BEYOĞLU OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.713.792,31 TL 

3 GEBZE İKİNCİ NOTERLİĞİ 810.548.91 TL 

4 İSTANBUL ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.304.848,59 TL 

5 İZMİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 692.568,22 TL 

 1344/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 

Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 06/02/2015 tarihinde 

2015/1645 İhale Kayıt No ile yapılan "Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmeti Alımı" 

ihalesi kapsamında; 

KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 

Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai./No: 

Zincirlikuyu V.D./538 045 5013’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip 

ortağı Kayı Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe - Şişli/İSTANBUL, İstanbul 

Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./014 014 3537)'ne ve 

yine KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketinin, %50 den fazla hissesine sahip 

olduğu KAYI Benefit Healthcare Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne; 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 inci ve 58 inci maddeleri ile 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince ve 27/02/2016 tarihli ve 

29637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.12.2016 tarihli ve 

E: 2016/5302 - K: 2016/5653 sayılı: "...dava konusu işlemin iptaline..." yönündeki kararına 

istinaden, Bakanlık Makamı'nın 07/02/2017 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 1341/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1328/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1342/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1343/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1330/1/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1330/2/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1331/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1332/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1333/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1334/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1335/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1336/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

Başkale Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1337/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1338/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1340/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1373/1-1 
 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 

 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden 

 ADANA: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/53348 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI / TCDD İŞLETMESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İl/İlçe SEYHAN/ADANA 

Adresi Kurtuluş Mah. Uğur Mumcu Meydanı Tel - Faks 
TEL: 0 322 453 32 29 

FAX: 0 322 453 11 95 

Posta 

Kodu 
01120 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Silis Madencilik İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. 

Şirketi. 
ALİ KÜPELİ 

Adresi 
Kültür Mah. İsmet İnönü Bulvarı Şevket 

Apt. Kat: 4/11 Akdeniz/MERSİN 
 

T.C. Kimlik No.  39328895838 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
URAY V.D: 7700093294  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

MERSİN  

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 

Tic. Sic. No: 39467 

Oda Sic. No: 41765 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1323/1-1 



14 Şubat 2017 – Sayı : 29979 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/127720 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Cumhuriyet Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Kampüs/SİVAS 

Tel-Faks 
0 346 258 00 00 (2168) 

0 346 258 00 31 

Posta Kodu 58140 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
YILDIZ-AY ÖZEL GÜVENLİK 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 
 

Adresi 

Ayazpaşa Mah. Adnan Menderes Cad. 

Gürcükapı İş Merkezi No: 37 Kat: 3 

Daire: 306 Yakutiye / ERZURUM 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9650504716  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15134  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

İdarenin; 
Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Adresi : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, 

No:166, 06520 Çankaya/ANKARA 
Telefon Numarası : 0 312 - 295 51 10 
Faks Numarası : 0 312 - 295 50 05 
Yarışma Konusu : Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım 

Hakkı Yarışması 
Yarışma Yeri : Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih 

ve 29863 sayılı Resmi Gazete 
20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. 

maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
2 - Yarışma Bilgileri 
f) Başvuru yeri, tarihi ve saati 
Başvurular, 14/03/2017 tarihi saat 12:00’ye kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten 
sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine 
aynı tarih ve adreste saat 14:00’de başlanarak detay incelemeye geçilecektir. 

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati 
Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 

20/03/2017 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak 
açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır. 1374/1-1 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru 
süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Doçent kadrosu için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili 
Dekanlığa veya Müdürlüğe teslim edilecektir. 

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak 
müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Biyoloji Doçent 1  

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik 
Bilimler 

Periodontoloji Yrd. Doç. 1  

Uluslararası 
Ticaret ve 
Lojistik 

 Yrd. Doç. 1 
Verimlilik ve işgücü 

konusunda 
çalışmaları olmak. 

Turhal 
Uygulamalı 
Teknoloji ve 
İşletmecilik 

Yüksekokulu 

Uluslararası 
Ticaret ve 
Lojistik 

 Yrd. Doç. 1 

Sürdürülebilir 
büyüme - çevre 

ekonomisi 
konularında 

çalışması olmak. 
 1325/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan 
kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 
yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 
yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör 
adaylarının yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK 
formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora 
belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli 
fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve 
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi 
gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 
eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 
Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

 
Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı 

Sağlık Bilimleri Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Profesör 1 
İktisadi ve İdari 

Bilimler 
Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 
Yardımcı Doçent 1 

Mühendislik Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 
Duyurulur. 1186/1-1 

—— • —— 
MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim 

modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin 
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 
ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama 
kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır. 

İstenen Belgeler: 
- Başvuru dilekçesi, 
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş, 
- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması. 
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c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 
birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, 
bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili 
yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 
seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 
öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 
geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi 
sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört 
(4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 
fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, 
İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil 
Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde 
belirteceklerdir. 

Yabancı Dil Sınavı ile igili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca 
duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması 
gerekmektedir. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren otuz gün (30) gün içerisinde aşağıda 
belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine 
kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ 
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 
Tel : 0 212 395 36 00  
Faks : 0 212 395 36 92  
E-Posta : mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 
İngilizce 

Öğretmenliği 

Yardımcı 
Doçent/ 
Doçent 

1 

Doktora çalışmasını Yabancı Diller 
Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, dil 
bilimi veya ilgili alanlarda yapmış ̧
olmak. Dilbilimi ve ölçme 
değerlendirme alanına hakim olmak. 
Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek 
lisans seviyesinde yürütebiliyor 
olmak. Üniversitemizin tüm 
bölümlerinde uygulanan “Flipped 
Classroom/Learning” modelini 
uygulamaya yetkin olmak. “MEF 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde 
tanımlanan Okulda Üniversite 
Modeli’nin yürütülmesine ilişkin 
görevleri yerine getirmeyi kabul etmek. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/9763 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası

Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2017/9806 Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ile Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri

Arasında Hava Kuvvetleri Uçakları İçin Karşılıklı Lojistik Destek İş Birliği
Sistemine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9777 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs

ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi
Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların Yürürlüğü
Konulması Hakkında Karar

2017/9779 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlemiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar

2017/9783 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yunusemre Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Bazı Taşınmazların, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında
Kocasinan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

2017/9796 Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bl. Hd. Devlet Yolu (Büyükeceli Varyantı)’nun
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve

Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve

İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Szutest Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 18/1/2017 Tarihli ve E: 2016/136, K: 2017/9 Sayılı Kararı

NOT: 13/02/2017 tarihli ve 29978 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kuruluna
Ait Karar ve Eki Seçim Takvimi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


