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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6496 Kabul Tarihi: 13/7/2013

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı”
ibaresi “yedi yıllık hizmet süresi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 6191 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce, sözleşmeli erbaş
ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme
kendiliğinden sona erer. Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan
ya da kaybolanların sözleşme süreleri, akıbetleri açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komu-
tanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum
üzerine, durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın
bu Kanunda belirtilen yaş haddini geçmemek üzere uzatılabilir.”

MADDE 3 – 6191 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(12) Esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle

mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli
erbaş ve erler hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – 6191 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk ve müteakip birliklere tertibi ilgili kuvvet komu-
tanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkan-
lıklarınca yapılır. Bu şekilde tertip edilen personel hakkında 1111 sayılı Kanunun erbaş ve
erlere ilişkin hükümleri uygulanır.”
“Sözleşmeli çavuşlar, uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.”
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MADDE 5 – 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Kamuda istihdam
EK MADDE 1 – (1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak

ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla
kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çer-
çevesinde atanırlar.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla
olandan başlamak üzere İçişleri veya Millî Savunma bakanlıkları tarafından yılda bir defa şubat
ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş
olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu madde kapsamında personel istihdam etmek
isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının
iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep eder-
ler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuru-
luşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri
gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay için-
de ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(3) Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya po-
zisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılır. Bunların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen
hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri
dereceleri aşmamak kaydıyla, başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi
ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kade-
meleri ile emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilir. Atama onayı
alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden
ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Sıkıyönetim, seferberlik, savaş
veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından birinci fıkrada belirtilen hizmet
süresi uzatılabilir.

(4) Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Millî
Savunma bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönet-
melikle düzenlenir.

(5) Bu madde kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve
belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Per-
sonel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 6 – 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memur-
lar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 9 – Bu Kanun kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlere,
askerliğe sevk edildiği tarihten geçerli olmak üzere; yedek subaylar için sınıf okulunda geçen
sürenin bitiş tarihine, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olacaklar için temel askerlik
eğitimi süresinin bitiş tarihine, erbaş ve er olarak yerine getirenler için ise askerlik hizmet sü-
resinin bitiş tarihine kadar ölenler ile sakatlanma sebebiyle süresinden önce terhis edilenlerden
veya süresinde terhis edilmiş olsa bile yapılan tedaviye rağmen askerliğe elverişsiz hâle gelecek
şekilde sakatlanmış olanlardan, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık
bağlanmaması veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanun gereğince tazminat ödenmemesi kaydıyla; ölenlerin dul ve yetimlerine (400.000)
gösterge rakamının, sakatlananlara ise Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında
Nizamname hükümlerine göre tespit edilecek sakatlık derecelerine göre aşağıda belirlenen gös-
terge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar kadar, bir
defaya mahsus olmak üzere tazminat ödenir. Ancak, söz konusu olayların gerçekleştiği tarihte
bakaya, firar, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzünde bulunanlar ile kendini askerliğe yara-
mayacak hâle getirmek ve askerlikten kurtulmak için hile kullanmak suçundan hüküm giyen-
lerin, suça konu eylemleri sonucu ölüm ve sakatlanma nedeniyle ve intihar sonucu meydana
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gelen ölüm ve sakatlanma olaylarında bu ödeme yapılmaz. Bu tazminattan damga vergisi dı-
şında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz ve bu tazminat haczedilemez. Tazminatın öden-
mesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Millî Savunma bakanlıkları tarafından müştereken ha-
zırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Sakatlık Derecesi Ödenecek Tazminat Göstergesi
1 400.000
2 360.000
3 330.000
4 300.000
5 270.000
6 240.000”

MADDE 7 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin
birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yılda otuz günden fazla izin ile acemi eğitimini tamamlamamış bulunan yükümlülerden fev-
kalade özürleri olduğu anlaşılanlara izin verebilmek hakkı asgari alay ve eşiti komutanlığına
(Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
eşiti) aittir.”

MADDE 8 – 1111 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79 – Firar, izin veya hava değişimi tecavüzünde olan yükümlüler hakkında

tanzim edilen suç dosyası, suçun oluşması için öngörülen sürelerin geçmesini müteakip, birlik
veya kurum amirliklerince adli yönden bağlı bulunulan askerî mahkemenin teşkilatında kurul-
duğu kıta komutanlığı veya askerî kurum amirliğine derhal gönderilir. Hazırlanan suç dosya-
sında yükümlülerin kaçtıkları tarih ile üzerlerinde götürdükleri eşya ve teçhizat belirtilir. Ya-
pılan bu işlemler ayrıca kayıtlı oldukları askerlik şubelerine bildirilir. Askerlik şubelerince yü-
kümlülerin adreslerine bilgilendirme amaçlı yazı gönderilir.”

MADDE 9 – 1111 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş-
tir.

“Firar, izin veya hava değişimi tecavüzünde olan yükümlülerden haklarında adli ma-
kamlarca çıkarılmış yakalama kararları olanlar, ele geçirilinceye kadar kolluk kuvvetlerince
aranır. Yakalananlar hakkında ilgili adli makamın talimatı doğrultusunda işlem yapılır.”

“Haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı olmayanlardan kendiliğinden
gelen ya da kolluk kuvvetleri tarafından askerlik şubelerine teslim edilenler, yol ve iaşe bedel-
leri ödenerek serbest olarak birlik ve kurumlarına sevk edilirler.

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan veya kaybolan
er ve erbaşların yeniden birliklerine dönmeleri hâlinde durumları, mensup oldukları kuvvet ko-
mutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir. Kaçırılma veya kaybolma ile ilgili
olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara in-
tikal ettirilir. Kurul tarafından kusursuz görülenler ile haklarında kovuşturmaya yer olmadığı
veya beraat kararı verilenlerin birliklerinden ayrı geçirdiği süreler hizmetten sayılır ve öden-
memiş özlük hakları ödenir.”

MADDE 10 – 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 8 – Bu Kanun kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlere;

askerliğe sevk edildiği tarihten, askerlik hizmet süresinin bitiş tarihine kadar ölenler ile sakat-
lanma sebebiyle süresinden önce terhis edilenlerden veya süresinde terhis edilmiş olsa bile ya-
pılan tedaviye rağmen askerliğe elverişsiz hâle gelecek şekilde sakatlanmış olanlardan, 5434
sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması veya 3/11/1980 tarihli
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat öden-
memesi kaydıyla; ölenlerin dul ve yetimlerine (400.000) gösterge rakamının, sakatlananlara
ise Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tes-
pit edilecek sakatlık derecelerine göre aşağıda belirlenen gösterge rakamlarının memur maaş
katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar kadar, bir defaya mahsus olmak üzere taz-
minat ödenir.
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Ancak, söz konusu olayların gerçekleştiği tarihte bakaya, firar, izin tecavüzü, hava de-
ğişimi tecavüzünde bulunanlar ile kendini askerliğe yaramayacak hâle getirmek ve askerlikten
kurtulmak için hile kullanmak suçundan hüküm giyenlerin, suça konu eylemleri sonucu ölüm
ve sakatlanma nedeniyle ve intihar sonucu meydana gelen ölüm ve sakatlanma olaylarında bu
ödeme yapılmaz. Bu tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz
ve bu tazminat haczedilemez. Tazminatın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Millî
Savunma bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Sakatlık Derecesi Ödenecek Tazminat Göstergesi
1 400.000
2 360.000
3 330.000
4 300.000
5 270.000
6 240.000”

MADDE 11 – 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 9 – İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınmış bir diploma, serti-

fika veya ehliyet gibi belgelere sahip olan, bu Kanun hükümlerine göre silah altına alınan ve
askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan erbaş ve erler, özel kanunlarda belirtilen ko-
şullara uyulması şartıyla, asgari alay komutanı ve eşiti komutanın onayı ile bu belgelerin ken-
dilerine verdiği yetki kapsamındaki görevlerde çalıştırılabilir, mesleki hizmetlerin yürütülme-
sinde görevlendirilebilir.”

MADDE 12 – 7/5/1947 tarihli ve 5044 sayılı Askerî Okullar Öğretmenleri Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“I- Meslek dersleri öğretmenleri, muvazzaf veya emekli askerî personelden;” 
MADDE 13 – 5044 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“II- Orta öğretim öğretmenliği şartlarını taşıyan, muvazzaf veya emekli askerî perso-

nelden veya sivillerden;”
MADDE 14 – 5044 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Askerî okullar için 2 nci ve 3 üncü maddelerde yazılı şartları taşıyan öğretmen bulun-

madığı takdirde, mütehassıs askerî personel ve mütehassıs diğer Devlet memurları, ek görevle,
öğretmenliğe tayin olunurlar.”

MADDE 15 – 5044 sayılı Kanunun 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin

(D) fıkrasının ikinci paragrafının altıncı cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ile
İçişleri Bakanlığı” ibaresi “Bakanlar Kurulu” şeklinde, dokuzuncu cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bu fıkra uyarınca görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, bu fıkra kapsamındaki
faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılır.”

MADDE 17 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu-
nunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.”
MADDE 18 – 211 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere

karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve
güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen gö-
revleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır.”

MADDE 19 – 211 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz.”
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MADDE 20 – 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Erler askerlik hizmetine girdikleri tarihten, erbaşlar ise terfi tarihlerini
takip eden ay başından itibaren harçlığa müstahak olurlar.”

MADDE 21 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
nunun 145 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; esir veya harp gaibi olanlar yahut en-
terne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya
da kaybolanların ailelerine kanuni kesintiler dışında kalan maaşlarının tamamı ödenir. Bunların
aileleri doğum-ölüm yardımı, tahsil bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam
ederler. Yapılan maaş ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylık
bağlanması hâlinde, bu aylığın bağlandığı tarihten itibaren kesilir. Ancak bu aylığın başlangıç
tarihine kadar yapılan ödemeler ilgililerden tahsil edilmez. Türk Medenî Kanununun gaipler
hakkındaki hükümleri saklıdır.”

MADDE 22 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 30 – Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; terörle mücadele

görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine 145 inci
madde esaslarına göre aylık ödenir. Bunlardan sonradan dönenlerin durumları mensup oldukları
kuvvet komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir. Kaçırılma ile ilgili olarak
kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal et-
tirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karara göre düzenlenir.”

MADDE 23 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
“EK GEÇİCİ MADDE 91 – 2 Eylül 1993 tarihinden önce astsubaylıktan subaylığa ge-

çen ve bu Kanunun ek geçici 80 inci maddesi uyarınca binbaşılığa yükselenlerin ve hâlen gö-
revde olanların yaş hadleri, bu Kanunun 32 nci maddesinde yer alan rütbelerinde en çok kala-
bilecekleri süreye bakılmaksızın, binbaşılıkta 55, yarbaylıkta 56’dır.”

MADDE 24 – 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.”
MADDE 25 – 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik

Bölgeleri Kanununa 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 32/A maddesi eklen-
miştir.

“MADDE 32/A – Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, mes-
kûn mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bu-
lunan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere; Genelkurmay Başkanlığı
veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile askerî veya
özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vali kararı ile on
beş güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir.

Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve
bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların
izni olmadıkça girilemez.”

MADDE 26 – 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur-
bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“ı) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup Sağlık ve Yar-
dımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan görev ekibi personeline kıstas aylığın %50’si,”

MADDE 27 – 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığınca” ibaresi “Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünce”, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı” ibareleri “Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü” ve beşinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığının” ibaresi
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“Millî Savunma Bakanlığının veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün” şeklinde, dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşların da görüşlerini alarak havaalanları
için yukarıda değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayımlar. Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarından sivil hava ulaşımına açık havaalanlarına ilişkin inşaat
sınırlamalarına ait planların yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu kuruluşlar Millî
Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca be-
lirlenir.”

“Sivil hava ulaşımına açık olmayan yalnızca askerî kullanımda olan havaalanlarında
ise Millî Savunma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak bu havaalanları için yuka-
rıda değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayımlar. Yeni yapılacak as-
kerî havaalanları hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.”

MADDE 28 – 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 5 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madalya ve nişanlar, hak edenin ölmesi hâlinde, bu madalya ve nişanlar kendileri ta-
rafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına,
çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda
çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu
hâlinde Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.”

MADDE 29 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanu-
nunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral/tüm-
amiral veya tuğgeneral/tuğamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastanelerinde ve Sağlık
Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askeri
Tıp Fakültesi dekanı olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde
yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı
olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklif ede-
ceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca ata-
nır. Atamaya bağlı olarak Dekan veya dekan yardımcılarından birisi, baştabiplik görevini de
yürütür.”

MADDE 30 – 2955 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “harp
akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup,” ibaresi ile 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.

MADDE 31 – 2955 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“en kıdemli” ibaresi “rütbe ve kıdem bakımından üst olan” şeklinde değiştirilmiş, aynı mad-
denin dördüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklen-
miştir.
“Ancak, her terfi döneminde ana bilim dalı başkanlığında görevli asker profesörlerin rütbe ve
kıdem durumları Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelenir. Ana bilim dalı başkanlığı kad-
rolarında yer alan veya daha önce ana bilim dalından başka görevlere atanmış profesörlerden
terfi ederek rütbe ve kıdem bakımından ana bilim dalı başkanının üstü olan asker profesör ol-
ması ve başka bir göreve atanmaması durumunda, ana bilim dalı başkanının görevi herhangi
bir idari işleme gerek kalmaksızın 30 Ağustos itibarıyla sona erer. Bu kapsamda, ana bilim dalı
başkanlığı görevi sona eren personel, Yüksek Bilim Konseyi kadrolarına veya ana bilim dalı
başkanlığına atanan personelden boşalan kadroya atanır.”
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MADDE 32 – 2955 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“en kıdemli” ibaresi “rütbe ve kıdem bakımından üst olan” şeklinde değiştirilmiş, aynı mad-
denin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ancak, her terfi döneminde bilim dalı başkanlığında görevli asker profesörlerin rütbe ve kıdem
durumları Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelenir. Bilim dalı başkanlığı kadrolarında yer
alan veya daha önce bilim dalından başka görevlere atanmış profesörlerden terfi ederek rütbe
ve kıdem bakımından bilim dalı başkanının üstü olan asker profesör olması ve başka bir göreve
atanmaması durumunda, bilim dalı başkanının görevi herhangi bir idari işleme gerek kalmak-
sızın 30 Ağustos itibarıyla sona erer. Bu kapsamda, bilim dalı başkanlığı görevi sona eren per-
sonel, Yüksek Bilim Konseyi kadrolarına veya bilim dalı başkanlığına atanan personelden bo-
şalan kadroya atanır.”

MADDE 33 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bu-
lunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili
kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve
yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip;

a) Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhisle-
rinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk
günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartıyla,

b) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitir-
memiş olmak şartıyla,

istenilen belgelerle müracaat ederler. Bunlardan uygun görülenler yönetmelikte belir-
tilen esaslara göre çalıştırılırlar.”

MADDE 34 – 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan-

ların sözleşme süreleri, akıbeti açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma
Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun de-
vamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile bu Kanunda belirtilen yaş haddini geç-
memek üzere talebe bakılmaksızın uzatılabilir.”

MADDE 35 – 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Esir düşen, harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında

veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan uzman erbaşlar hakkında 926 sayılı Ka-
nun hükümleri uygulanır.”

MADDE 36 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 17 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Esir düşen, harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında
veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan uzman jandarmalar hakkında 926 sayılı
Kanunun bu husustaki hükümleri uygulanır.”

MADDE 37 – 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına
“Sözleşme süreleri;” ibaresinden sonra gelmek üzere “terörle mücadele sırasında veya bu gö-
revlerden dolayı alıkonulma ya da kaybolma hâli ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Erbaş ve erler ile askerî malzemelerin hava yoluyla taşıtılması için Türk Hava Yol-
ları Anonim Ortaklığından yapılacak hizmet alımları ile uluslararası mükellefiyetlerden doğan
veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil
ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak
sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları,”
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MADDE 39 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askerî birliklere mensup subay, ast-
subay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile sivil memur ve hizmetlilere
yolda geçen süreler için yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak intikal ettikleri yerde yeme
ve konaklama ihtiyaçları karşılanmayanlara ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 1/2 ora-
nında gündelik, yeme ve konaklama ihtiyaçlarından herhangi birisi karşılanmayanlara ise ilk
90 gün 1/2 oranında, takip eden 90 gün için 1/4 oranında gündelik ödenir. 180 günü aşan gö-
revlendirmeler için gündelik verilmez. Memuriyet mahalli dışında yurt içi limanlarda gemide
geçirilen günler için yukarıdaki hükümlerden yararlanmayanlara sadece 90 gün için 1/4 ora-
nında gündelik ödenir. Bu madde kapsamında gündelik ödenenlere 33 üncü madde uyarınca
ayrıca konaklama gideri ödenmez. Diğer taraftan bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi
veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara ayrıca aile ve yer değiştirme masrafı verilir.”

MADDE 40 – 6245 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birinci fıkradaki hâller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara ka-
tılmak, açık deniz eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ül-
kelere gönderilecek askerî birliklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, denizde seyir
hâlinde bulunulan günler hariç, münhasıran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için)
subay, astsubay, askerî öğrenci, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş/er, sözleşmeli er-
baş/er ve hizmetlilerin aylık derecelerine (Askerî öğrencilere teğmen rütbesine) göre yurt dışı
gündeliği, yukarıda yazılı hâller ile eğitim veya gemi, uçak, tank ve sair savaş araç ve gereci
ve her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için ya-
bancı ülkelere birlik veya grup hâlinde veya münferiden gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen
yurt dışı gündeliğinin 1/3’ü, yurt dışından gemi tedariki için görevlendirilen erbaş ve erlere
gemilerin tesellümünden itibaren yabancı ülke limanlarında geçirecekleri günler için teğmen
yurt dışı gündeliğinin 1/5’i tutarında gündelik ödenir.”

MADDE 41 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 42 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/7/2013

—— • ——
PAN-AVRUPA-AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL

KONVANSİYONUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6497 Kabul Tarihi: 13/7/2013

MADDE 1 – (1) Ülkemiz tarafından 4 Kasım 2011 tarihinde Brüksel’de imzalanan
“Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon”un beyanda bu-
lunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Konvansiyon’un eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetki-
lidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/7/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5021

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                 M. Z. ÇAĞLAYAN                              H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı



17/6/2013 TARİHLİ VE 2013/5021 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde

yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf,

unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5148
Ekli “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti

ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe
konulması; Başbakan Yardımcılığının 11/7/2013 tarihli ve 11237 sayılı yazısı üzerine,
28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN
SAĞLANAN KREDİ, GARANTİ VE SİGORTA DESTEKLERİ

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 14/7/2009 tarihli ve 2009/15198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Ga-
ranti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar”ın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kamu alıcısı: Yabancı ülkelerin hükümetlerini ya da taahhütleri devlet tarafından
garanti edilen kamu kuruluşlarını,”

MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Ülke Limitleri Listesinde yer alan ülkelere, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlen-
dirme Kurulu tarafından onaylanan Banka yıllık programlarında belirtilen ilke ve prensipler
çerçevesinde Banka tarafından analizi yapılarak bu ülkelerdeki muteber bulunan bankalara ve
diğer kuruluşlara; mal ve/veya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eşdeğer fi-
nansal kiralama işlemleri ile ilgili olarak verilecek iki yıl ve daha uzun vadeli nakdi ve gayri-
nakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta desteğinin esaslarını
ve finansal hükümlerini düzenlenmeye;

a) 20 milyon ABD Doları (dâhil) veya karşılığı tutara kadarki her bir işlem için Banka
Yönetim Kurulu,

b) 20 milyon ABD Dolarının veya karşılığı tutarın üzerindeki her bir işlem için Bakan,
yetkilidir.”
MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5174
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belir-

tilen bildirim ve beyan süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 71791 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun
mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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26/7/2013 TARİHLİ VE 2013/5174 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gö-

revlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Gir-

dikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; “01”

sıra numaralı “Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri” hizmet koluna 58 kurum kodu ile

“Milli Savunma Bakanlığı”, 59 kurum kodu ile “Genelkurmay Başkanlığı”, 60 kurum kodu

ile “Kara Kuvvetleri Komutanlığı”, 61 kurum kodu ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı” 62 ku-

rum kodu ile “Hava Kuvvetleri Komutanlığı”, 63 kurum kodu ile “Jandarma Genel Komutan-

lığı”, 64 kurum kodu ile “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ve 65 kurum kodu ile “Milli Savunma

Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı”, ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulun-

duğu Bakan, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacı yurtiçinde ve yurtdışında açacağı şubelerde başta yabancı-

lara Türkçe olmak üzere isteyen herkese yabancı dilleri öğretmek, bu amaç doğrultusunda eği-
tim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetle-
riyle ilgili alanlarda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

b) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör ku-
rum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim tekniklerinin yaratılmasında

çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir

kurum olmak için çalışmalar yapmak,

b) Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla, ilgili mevzuat hü-

kümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak,

c) İlgili bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek Türkçeyi öğreten

ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap, dergi, bülten,

raporlar yayımlamak,

ç) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü iyi bir şekilde tanıtmayı

teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller ver-

mek,

d) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaş-

malara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-

mak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, Türkiye’de bulunan büyük-

elçilik çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek,

e) Türkiye’ye gelemeyen, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim ver-

mek suretiyle (internet) Türkiye Türkçesi öğretmek,

f) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan Türk

dili ve yabancı diller öğretimi üzerine geliştirilen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uy-

gulama ve araştırma çalışmaları yapmak ve böylece Türk dili öğretimini daha etkin hale getir-

mek,

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki

tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalış-

malar ile ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi (acceptance)

vermek,

h) Türkiye’ye üniversite öğrenimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin,

üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm stan-

dartlarında belirleyecek sınavlar ile Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türk-

çe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek,

ı) Türkçenin doğru kullanımını teşvik etmek ve Türkçeyi kullananların sayısını artırmak

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yarışmalar düzenlemek ve bu konuda ödüller dağıtmak,

i) Uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek,

j) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-

temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak

çalışmalar; dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve araştırmalar, Türkçe ve diğer dillerin

öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23



k) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik
altyapı oluşturulması, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faali-
yetlerinin gerçekleştirilmesi,

l) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapılması ve Üniversite
tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlık, bilgi, akademik alt-

yapı ve deneyime sahip üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından 3 yıl süreyle Rektör
tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Mer-
kezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-
sından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına
sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak
görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması
veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona
erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe
sunmak,

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin çalı-
şanları arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir.
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(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten

ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin çalışanları arasından aynı usulle

yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev

süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-

yeceği gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üye-

lerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

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

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

lamak,

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,

görev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlen-

direrek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını

belirlemek,

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek,

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin çalışanları,

Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniver-

sitelerde çalışanlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuru-

luşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden

görevlendirilebilir.
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(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve

öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordina-

törlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme

ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim

Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez bi-

rimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kuru-

lunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Ku-

rulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürü-

tülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca

belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-

lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek-

öğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dalla-
rında yapılan sanatta yeterlikten oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kap-
sar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ç) Enstitü anabilim dalı: İlgili Enstitü anabilim/anasanat dalını,
d) Enstitü Kurulu: İlgili Enstitü Kurulunu,
e) Enstitü Müdürü: İlgili Enstitü Müdürünü,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Rektör: Üniversite Rektörünü,
h) Senato: Üniversite Senatosunu,
ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
i) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar, Programlara Başvuru,

Kayıt ve Kabul Koşulları

Öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve
düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dallarının başvurusu, Ens-
titü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni
programlar açılabilir.
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(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-

lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin farklı alanlarda ders seçimine de olanak sağlanır.

(3) Anabilim dalları programlarıyla ilgili değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca onay-

landıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu, ayrıca diğer yük-

seköğretim ve araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye

Rektörlük onayı ile karar verebilir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler gerekli olduğu dö-

nemlerde yabancı dilde verilebilir. Tezler ve sanatta yeterlik çalışması Türkçe yazılır. Ancak

ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir tezin yabancı

dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde

yapıldığı programlarda ise dersler ilgili yabancı dilde yürütülür, yeterlik raporu tez, sanatta ye-

terlik çalışması, savunma sınavları raporları yabancı dilde ya da Türkçe yazılabilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alınıp

alınmamasına, eğer alınacaksa kontenjan belirlenmesine anabilim dalı kurullarının görüşü doğ-

rultusunda, ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru sü-

resi içinde girmek istedikleri anabilim ve bilim dalını belirten bir dilekçeye, başvuru koşulla-

rında istenen belgeleri ekleyerek, ilgili enstitünün öğrenci işleri bürosuna başvururlar.

(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul

kararı ile belirlenir. Başvurulan anabilim dalı kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun

onayı ile mezun olduğu programdan başka bir programa da öğrenci kabul edilebilir.

(3) Enstitüler, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun ka-

rarı doğrultusunda, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, kontenjanlarını,

başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek du-

yurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Her program, anabilim veya bilim dalı için; o anabilim dalı öğretim üyeleri, ilgili

anabilim dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın anabilim dalları

öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

kararı ile üç ya da beş kişilik bir değerlendirme jürisi oluşturulur.

(5) Değerlendirme jürisi, yazılı veya yazılı ve mülakat sınavını yapar, mülakat ve yazılı

sınavı sonuç tutanağı ile giriş sınavı için öngörülen oranlar dikkate alınarak hazırlanan değer-

lendirme sonuç tutanağını üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü müdürlü-

ğüne sunar. Değerlendirme sonuç tutanağı; ALES, doktora için Üniversitelerarası Kurul tara-

fından geçerli sayılan dil sınavları, sanatta yeterlik çalışması için yetenek değerlendirmesi,
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portfölyo incelemesi ve lisans/yüksek lisans not ortalaması sonuçları ile yapılması halinde mü-

lakat sınav notu dikkate alınarak hazırlanır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların

listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans

diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu

programa ilişkin olarak ilgili anabilim dalının bildirdiği puan türünde en az 55 standart puanına

ve 100 üzerinden 55 ve üzeri ya da eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurmak için adayların bir lisans diplomasına

sahip olmaları gerekir. Bu programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aran-

maz.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma

koşulu aranmaz.

(4) Yüksek lisans programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuran bir adayın başarı notu; başvurduğu progra-

mın puan türünden ALES puanının %50’si, yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalaması-

nın %10’u ile mülakat puanının %10’unun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı

sınav %40 olarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun ise en az 60 ol-

ması gerekir. Mülakat veya yazılı sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. Prog-

rama başvuran adaylar arasında yukarıda belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama

yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet

sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması duru-

munda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan

diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta

içinde kayıt yaptırabilir. Puanların eşitliği hâlinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar, ba-

şarılı olarak kabul edilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programında bir adayın başarı notu; ALES notunun %30’u, li-

sans mezuniyet notunun %70’i dikkate alınarak belirlenir. ALES puanı olmayanlar için lisans

mezuniyet notunun sadece %70’i hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran aday-

ların başarı sıralaması yukarıda belirtilen değerlendirme oranlarına göre sıralanır. İlan edilen

kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir.

Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı pua-

nını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan do-

lana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar bölümlerinde yürütülen yüksek lisans prog-

ramlarına öğrenci kabulünde başvuran adaylardan, yazılı ve mülakat puanının %60’ı ve lisans

not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üzerinden 60 ve üzerinde olan
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adaylar başarılı sayılır. Ancak 60 puanı aşan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla ol-

ması durumunda puan sıralaması yapılır. Daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puan-

ların eşitliği halinde lisans not ortalaması daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.

İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında

ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli

başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar,

kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yap-

tırabilir.

Doktora programlarına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Doktora programına başvurabilmek için;

a) Adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en

az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Veteriner Fakülteleri diplomasına ya da

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yet-

kisine sahip olmaları,

b) Tezli yüksek lisans diploması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans

diploması veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan

uzmanlık yetkisine sahip olanların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 60,

sekiz yarı yıllık lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründen en az 80 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli

sayılan dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları, yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri

dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı

Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya

YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu

puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Lisans mezunu adayların dört üzerinden en az üç veya 100 üzerinden 75 not ortala-

masına sahip olması, hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve

eczacılık fakültesi mezunlarının ise en az dört üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 not orta-

lamasına sahip olması, yabancı dil programlarında doktora yapacak olanların adı geçen sınav-

larda veya Enstitü tarafından yapılacak sınavda ikinci yabancı dilden en az 55 puan almış ol-

maları

gerekir.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma

koşulu aranmaz.

(2) Doktora programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:

a) Bir adayın başarı notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50’si,

Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u, mü-

lakat sınavının %10’u ve yazılı sınav notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuran

adaylar için yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için
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lisans not ortalamasının %10’unun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav

%30 olarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun ise en az 65 olması

gerekir. Mülakat veya yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. İlan edilen

kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitünün internet sayfasında ilan

edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı

puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan

dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir. Puanların

eşitliği halinde ALES puanı daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar bölümlerinde yürütülen doktora prog-

ramlarına öğrenci kabulünde başvuran adaylardan, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli

sayılan dil sınavlarından alınan puanın %20’si, yazılı ve mülakat puanının %40’ı, yüksek lisans

diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %20’si ve yüksek lisans not orta-

lamasının %20’si, lisans diploması ile başvuran adaylar için ise lisans not ortalamasının %40’ı

alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üzerinden 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır.

Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda daha yüksek

puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde varsa yüksek lisans not ortalaması

yoksa lisans not ortalaması daha yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. İlan edilen

kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir.

Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı pua-

nını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan do-

lana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.

Sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar

dışındaki bölümlerde ALES sözel kısmından yüksek lisans diploması ile başvuranların en az

60, lisans diploması ile başvuranların en az 70 standart puanına sahip olmaları, lisans diploması

ile başvuran adayların not ortalamasının en az 75 veya eşdeğeri dörtlük/harfli sistem notu ol-

ması ve Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından birinden en az 55

puan almış olmaları, yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve

Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası

Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:

a) ALES standart puanının %50’si, Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan

dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yetenek değerlendirmesi veya portfölyo incelemesi so-

nucunun %20’si, mülakat ve yazılı puanının %10’u,  lisans not ortalamasının %5’i ve yüksek

lisans not ortalamasının %5’i, lisans diploması ile başvuran adaylar için ise lisans not ortala-

masının %10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve üzerinde olan adaylar

başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda
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daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek

olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt

yaptırmaları için Enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi

içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nede-

niyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt

süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar bölümlerinde yürütülen sanatta yeterlik

programlarına öğrenci kabulünde, başvuran adaylardan; Üniversitelerarası Kurul tarafından

geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %20’si, yetenek değerlendirmesi veya portfölyo

incelemesi sonucunun %40’ı, yazılı ve mülakat puanının %20’si, lisans not ortalamasının

%10’u ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için

ise lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve üze-

rinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan fazla

olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde

varsa yüksek lisans not ortalaması yoksa lisans not ortalaması daha yüksek olan adaylar başarılı

olarak kabul edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için

Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, 50 puandan az olmamak koşuluyla temel tıp

puanına veya ALES sayısal kısmından en az 60 standart puanına sahip olmaları ve Üniversi-

telerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55, yabancı uyruklu öğren-

cilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS

veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarında

başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:

a) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği

Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları ALES sayısal

kısmından 60 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sa-

yılan dil sınavlarından 55 puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fran-

sızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veyaYDS’den en az 55 puan veya Üniver-

sitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

b) Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bö-

lümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Tıp Fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının veya ALES standart puanının % 50’si,

Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ALES standart puanının % 50’si esas alınır. Her iki alan

mezunları için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın

%10’u, yazılı ve mülakat puanının % 30’u ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi
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mezunlarının lisans not ortalamasının % 10’u, diğer mezunların ise yüksek lisans not ortala-

masının % 10’u alınır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır.

Bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda 100 üzerinden 65 ve üzerinde puan alan adaylar

başarılı sayılır. Kazanan aday sayısının ilan edilen sayıdan fazla olması durumunda daha yüksek

puan alan adaylar başarılı sayılır. Puan eşitliği halinde ALES ya da Temel Tıp puanı yüksek

olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt

yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi

içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nede-

niyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt

süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran ve nitelikleri

aşağıda belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla toplam 30 krediyi aşmamak üzere lisans programla-

rından ders aldırılarak bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar, lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yük-

seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, lisans veya yüksek

lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan almış olan doktora adayları, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora

programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikteki

lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı ta-

mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programın-

daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

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

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslarla ilgili durumlarda ilgili yönetmelik hü-

kümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler başarılmadığı sürece öğrenci

aynı dersleri almakla yükümlüdür. Bu dersleri başarmadan teze başlayamaz.

ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek li-

sans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun

onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders

alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Özel öğrencilik için başvurular her yarıyılın başlamasından itibaren on beş gün için-

de yapılır. Öğrenci, ilgili anabilim dalına yaptığı başvuruda almak istediği dersleri belirtir ve

bitirdiği lisans veya lisansüstü diplomasının bir örneği ile lisans ve/veya lisansüstünde aldığı

derslere ait bir belgeyi de dilekçesine ekler. Anabilim Dalı Kurulu başvuruyu uygun bulursa,

görüşünü anabilim dalı kurul kararı şeklinde Enstitüye önerir. Özel öğrencilik başvuruları Ens-

titü Yönetim Kurulunca yarıyılın veya ders yılının başlamasından itibaren en geç iki hafta

içinde sonuçlandırılır. Özel öğrenci olarak kabul edilenlere durum bir yazı ile bildirilir ve katkı

payını yatıran özel öğrencinin ilgili ders/derslere kaydı yapılır. Özel öğrenci statüsünde bir ya-

rıyılda sadece iki ders alınabilir. İsteyen özel öğrencilere aldığı dersler, kredileri ve başarı no-

tunu belirten bir belge ilgili enstitü müdürlüğü tarafından verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı

öğrenci, ilgili anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla

lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili anabilim dalı kurulunun gö-

rüşü alınarak Enstitü yönetim kurullarınca belirlenen yatay geçiş kontenjanları ilan verilerek

duyurulur.

(2) Teze başlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla Enstitüye kayıt yaptıramaz. Derslerini

tamamlamış ve tez aşamasına gelmiş, ancak tez çalışmasına ayrılacağı enstitüde başlamamış

olan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun kararı ile mümkün olabilir.

(3) Yatay geçiş yapacak öğrencinin; ikinci fıkrada öngörülen koşulları sağlaması, kayıtlı

bulunduğu enstitüde almış olduğu derslerin tümünü başarmış olması ve aldığı derslerden genel

not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden en az 70 ve doktora için en az 75 puan veya

eşdeğeri olması gerekir.

(4) Başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca incelenip değerlendirilir. Değerlendir-

mede yukarıda belirtilen koşullar aranır. Yatay geçiş koşullarını sağlayanların sayısı ilan edilen

kontenjandan fazla ise genel not ortalaması daha yüksek olanlar öncelik kazanır.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adaylar ile yatay geçiş yoluyla bir enstitüden başka

bir enstitüye geçmek isteyen lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin harfli sisteme göre ha-

zırlanmış not durum belgeleri (transkript), Senato tarafından kabul edilen dönüşüm tablosuna

göre hesaplanır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Kayıt yapma ve kayıt yenileme için, başvuru koşullarını yerine ge-

tiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen bel-

geleri süresi içerisinde Enstitüye teslim ederler. Kazanan adayların süresi içinde kayıt yaptır-

maması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıra-

mamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden
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bir hafta içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, her yarıyıl başında kayıtlarını yenilemekle yü-

kümlüdürler. Bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü öğrenim süresini zamanında tamamlaya-

mayanlar, ilgili mevzuatta belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu

öğrencilerin, ders ve sınavlara katılmak ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen mazeretlerinden dolayı lisansüstü öğren-

cilerinin kayıtlarını en çok iki yarıyıl süre ile dondurabilir. Ancak zorunlu olarak askere alınma

veya meslekleri ya da lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak yurtdışına gitme veya aynı amaçla

süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilme durumunda öğrencilerin kayıtları dört yarı-

yıla kadar dondurulabilir:

a) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının donanım veya

malzeme sağlanmasındaki güçlükler gibi kendi isteği dışındaki nedenlerle aksaması,

b) Hastalık, doğal afet, anne, baba, eş veya çocuğun uzun süreli hastalığı veya ölümü

gibi nedenler,

c) Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer nedenler.

(3) Aşağıda belirtilen süreler azami öğrenim süresi içinde değerlendirilir:

a) Programa kayıtlı olunan süreler,

b) Değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler,

c) Ortak diploma programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler,

ç) İzinli veya izinsiz kayıtsız geçirilen süreler.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Ders kredileri, bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl

devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar

saatinin yarısının toplamını ifade eder. Kredilerin AKTS karşılıkları ilgili anabilim dalının tek-

lifi ve Enstitü Kurulunun kararıyla belirlenir.

(2)  Lisansüstü programlarda, bir dersin sınavına girebilmek için teorik derslerin en az

%70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılıp başarılı olunması gerekir.

(3) Lisansüstü dersler Enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun

onayı ile açılır.

(4) Lisansüstü öğretim programlarına kesin kaydını yaptıran öğrenciler için ilgili ana-

bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci kayıt yaptırdığında

ders danışmanı atanır.

(5) Öğrenci, alacağı dersleri ders danışmanının önerisiyle belirler. Belirlenen dersler

her yarıyılın ilk on beş günü içinde, anabilim dalı kurulunun kararı ile ilgili enstitü müdürlüğüne

sunulur. Ders değişikliği, öğrencinin alacağı derslerle ilgili, ders ekleme ve ders çıkarma iş-

lemleri bu süre içerisinde yapılabilir.
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(6) Lisansüstü öğrenci başarısız olduğu bir dersi belirlenen azami öğrenim süresi içinde

bir kez daha alır. Başarısız olunan bir dersin, öğretim üyesinin ayrılması, vefat gibi özel se-

beplerden dolayı açılamaması ya da öğrenim süresi boyunca iki defa alınıp başarısız olunması

durumunda öğrencinin talebi, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

onayı ile takip eden yarıyılda yeni bir ders alınabilir.

(7)  Bir öğrencinin kayıtlı olduğu başka bir enstitüden almış olduğu lisansüstü dersler-

den yüksek lisans için 70, doktora için 75 ve daha yüksek notla başardığı dersler, anabilim da-

lının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yüksek lisans ve doktora için geçerli ders-

lerden sayılabilir. Önceden özel öğrenci olarak ders alanlar ilgili anabilim dalının lisansüstü

programına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında; öğrencinin başvurusu, anabilim dalının öne-

risi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile aldıkları derslerden muaf sayılabilirler. Bu ders-

lerden muaf sayılabilmesi için öğrencinin ilgili dersleri, son iki yıl içerisinde almış ve başarmış

olması gerekir. Öğrencinin muaf sayılacağı derslerin kredisi, lisansüstü programı tamamlaması

için gerekli olan kredinin %50’sini geçemez. Başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde

alınmış dersler için de aynı hükümler uygulanır.

(8) Tez, proje veya sanatta yeterlik danışmanı tarafından danışmanlığını yaptığı tez öğ-

rencileri için, uzmanlık alan dersi adıyla bir ders açılabilir. Açılması durumunda öğrenciler bu

dersi almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi, tez danışmanının Enstitü Yönetim Kurulu ta-

rafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar, yıllık izin süreleri hariç yarıyıl ve yaz tatilleri

de dâhil olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe

kadar kesintisiz devam eder.

(9) Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir. Ensti-

tülerdeki sınavlarda tam not 100’dür. Ders başarı notunun yüksek lisansta en az 70, doktora ve

sanatta yeterlikte ise en az 75 olması gerekir.

(10) Sınav sonuçları, en geç yarıyıl sonu sınav döneminin son gününü izleyen iki hafta

içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla başarı notu olarak Enstitüye bildirilir. Öğren-

ciler lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren bir hafta

içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar. İtirazla ilgili işlemler Enstitü müdürlüğünce yürü-

tülür ve sonuçlandırılır.

Yüksek lisans programları

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek Senatonun

yetkisindedir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-

kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim

faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler

ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğre-

tim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hu-

suslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

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

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir

seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması

kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci her yarıyıl başında tez ça-

lışmasıyla ilgili danışmanının da görüşünü içeren bir raporu Enstitüye sunar. Öğrenci en geç

üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü

derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak

azami tamamlama süresi üç yıldır.

(2) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler,

en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı kurulu her

öğrenci için bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez da-

nışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin tez danışmanıyla gö-

rüşerek belirlediği tez konusu, anabilim dalı kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı

ile kesinleşir. Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanın yazılı talebi ve ana-

bilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-

nışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu

ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tez çalışmasıyla ilgili

olarak elde ettiği sonuçları Senatoca kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak

ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, birisi öğrencinin tez danışmanı ve en az birisi yüksek-

öğretim kurumu içindeki ilgili başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim ku-

rumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda

ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen

tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen tez alanıyla ilgili soru-cevap bölümünden oluşur.

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

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu kararla ilgili tutanak ve jüri üyelerinin

hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye ulaştırılır.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir. Tezi

reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir

veya öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,

proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek li-

sans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen

öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-

nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek

ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-

cilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-

cisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde yürütülebilir. Bu program toplam

otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Derslerini ve proje çalışmasını başarı ile tamamlamış olan ikinci öğretim öğrencileri, öğrenim

ücretinin tamamını ödemek koşuluyla en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.
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(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-

renci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ya-

zılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin; yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak

verilen konuda kendisi de bir kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmış olması gerekir. Öğrenci,

dönem projesi raporunu en erken üçüncü yarıyıl içinde Enstitünün tez yazım kurallarına göre

hazırlayarak  danışmanına sunabilir. Dönem projesi raporunun hazırlanması, sunulması ve de-

ğerlendirilmesi en geç altı yarıyıl içinde sonuçlandırılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulan-

masına karar verilmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı kurulunun önerisi ile

öğrencinin yeterlik sınavını yapmak üzere içinde danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl

ve iki yedek üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav tarihini belirler. Belirlenen

tarihte yapılan sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür. Jüri,

öğrencinin sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız

olduğuna karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci kalan öğrenim süresi içinde belirlenen tarihte

aynı jüri tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınav tutanağı anabilim dalı başkan-

lığınca üç gün içerisinde ilgili enstitüye bildirilir.

(4) İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürü-

tülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. İkinci öğretim tez-

siz yüksek lisans programında uyulacak diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim dalı kurulunun önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin

yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

Süre

MADDE 25 – (1) Programın azami süresi üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını

azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-

navlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve

asgari 30 kredilik dersi başarıyla tamamlamak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş

yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Geçiş yapan öğrenci

hakkında tezli yüksek lisans programındaki hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir kre-

diden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez

önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de

seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programlar üniversitenin teklifi öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kuru-

lunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre uygulanır.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için

tüm öğrencilik haklarına sahip olarak tamamlama süresi altı yıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için azami dokuz yıldır. Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın süresi tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari bir yıl, azami iki yıl; lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için asgari iki, azami üç yıldır.

(2) Tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altıncı yıl, lisans de-

recesi ile kabul edilenler için dokuzuncu yılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye, ilgili

enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri

önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
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(3) Derslerini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, en az iki tez iz-

leme komitesi raporunun başarılı olması koşuluyla danışman ve anabilim dalı kurulunun ge-

rekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile altıncı yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

(4) Kredili derslerini azami süresi içinde başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi

içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen

koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile

öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

kabul edilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç altıncı yılın so-

nunda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç dokuzuncu yılın sonunda tez

savunmasını yapmak zorundadır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim dalı kurulu her öğrenci için tez danışmanını ve da-

nışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü

Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına

kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da en az

doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

ması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları

yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrenci, kredili derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır.

Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar,

lisans diploması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına

girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları; Enstitü anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik, sürekli görev yapan doktora yeterlik komitesi

tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak

ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri önerir. Komite üç yılda bir yenilenir, süresi dolan

üye yeniden seçilebilir. Doktora yeterlik sınav jürisi ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora yeterlik sınav jürisi, doktora yeterlik komitesince öngörülen ve Enstitü Yö-

netim Kurulunca kabul edilen; biri tez danışmanı ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan

olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye-

den oluşur.

31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 41



b) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora ye-

terlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verir. Bu ka-

rar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye

tutanakla bildirilir.

c) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(4) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan bir öğrencinin

ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek kaydıyla

ders/dersler almasını isteyebilir.

(5) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci, danışmanın onayı, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı

ile yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme durumunda bu Yö-

netmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının ol-

ması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim

dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (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 reddedileceğine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

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

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tari-

hinden 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 ça-

lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca

kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü 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 biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden

oluşur.

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen

tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

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

veya düzeltme kararı verir. Bu kararla ilgili tutanak ve jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel tez

değerlendirme raporları Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye ulaştırılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gereğini yaparak tezini teslim eder ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulunun kararıyla belirlenen tarihte tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme sonrası

savunmada tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini Enstitüye teslim

etmeyen öğrencinin Enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile tez danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilir.

(5) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş on 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.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yük-

seköğretim programıdır. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda sanatta yeterlik prog-

ramı açılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar için toplam

yirmi bir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje,

resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje,

resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü

Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders-

lerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya

proje çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl

sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalış-

masını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez, sergi veya

proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ko-

şullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile

öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi

ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye

önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın en geç dör-

düncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya konusunda sanatta yeterlik diplomasına sahip öğ-

retim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senatoca kabul edilen

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulu onayı ile atanır. Jüri biri öğrencinin danışmanı ve biri başka yükseköğretim kurumlarından

olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
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(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla

belirlenen tarihte toplanan Jüri üyeleri, öğrenciyi tez veya sanatta yeterlik çalışması sınavına

alır. Bu sınav, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay

içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye

yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Bu programların amacı ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştiril-

mesidir. Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki tür program düzenlenebilir;

a) Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programı;

1) İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü

anabilim dallarınca ortak yürütülen lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları dü-

zenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan

fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin

son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakülte-

sinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de

yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

2) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim

dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kade-

mede  iki yarıyıla eş değer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan

öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı;

1) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğ-

rencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak

yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları

düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tes-

pit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45



2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen lisansla birleş-

tirilmiş tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet

şartları ile bu programların yürütülmesi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yü-

rütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 24/9/2007 tarihli ve 26653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hak-

kında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—– • ——
Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin üçüncü

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2012 28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 10/9/2012 28407
2- 8/11/2012 28461
3- 21/7/2013 28714
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi enstitülerinde yürütülen

lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi enstitülerinde yürütülen tezli

yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yürütülen li-
sansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi kaydının başladığı günden güz dönemi kaydının baş-

ladığı güne kadar olan süreyi,
ç) Başarı puanı: Öğrencinin ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının

belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek

üzere ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üye-
sini,

e) Enstitü: Kafkas Üniversitesine bağlı enstitüleri,
f) Enstitü anabilim dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dal-

larını,
g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalının lisans-

üstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yü-
rüten anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili enstitü kurulunu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan ilgili enstitü yönetim kurulunu,

ı) Güz yarıyılı: Güz dönemi kaydının başladığı günden bahar dönemi kaydının başladığı
güne kadar olan süreyi,

i) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için teorik ders saatlerinin yanı sıra la-
boratuvar, klinik, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri
eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

j) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğre-
nim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne
dayanan kredi sistemini,
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k) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli/tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,
l) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için normal veya özel öğrenci statüsünde kayıtlı

olan öğrenciyi,
n) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
o) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip

veya derleyip yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre
yazılı olarak enstitüye teslim ettiği çalışmayı,

ö) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’de hazırlanan tezlerin bilimsel olarak inceleme

görevini üstlenen komiteyi,
r) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açma, Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı

Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü programları, enstitülerin anabilim/anasanat dalları; ilgili fakültelerin

bölüm, anabilim/anasanat dalları esas alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır ve yürü-
tülür.

b) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili
enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile o enstitü anabilim/ana-
sanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule
tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar
da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tara-

fından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar ilgili enstitünün kurulla-
rında görüşülerek karara bağlanır, Senatoya sunulur ve Senatoda kabul edildikten sonra Rek-
törlük tarafından ilan edilir.

(2) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler
ve yabancı dil sınavının tarihi ile diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl
başında verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı ör-
neği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına
dayanılarak işlem yapılır.

(3) İlanın yayınlanmasından sonraki ilk hafta içerisinde ilgili enstitü yönetim kurulu
toplanarak asıl ve yedek aday ilan tarihi ile asıl ve yedek adaylar için kesin kayıt tarihlerini
belirler ve kendi internet sitesinden ilan eder. Kesin kayıt tarihleri çok geçerli bir mazeret olması
durumunda sadece Senato kararıyla değiştirilebilir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1)  Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden ilgili enstitü kurullarının ve Senatonun kararı ile uygun görü-

lecek bir lisans diplomasına sahip olması,
2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar öğrencileri hariç, ALES’ten ilgili puan tü-

ründe en az 55 puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer kabul
edilen herhangi bir sınavdan buna eşdeğer bir puan almış olması,

3) ÜDS/YDS’den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen bir
sınavdan başarılı olmak ya da Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavından bu puana
eşdeğer puan almış olması

gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden, ilgili enstitü kurullarının ve Senatonun kararı ile uygun görü-

lecek bir tezli yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültesinden yada bütünleşik eğitim veren fakülte-
lerin birinden mezun olması,

2) Lisans diploması ile başvuracakların, lisans mezuniyet not ortalamalarının  100 tam
puan üzerinden en az 80,  4 üzerinden en az 3 olması,

3) ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından geçerliği kabul edilen sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,

4) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edi-
len yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için
ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden
buna eşdeğer bir puan almış olması

gerekir.
c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adayın;
1) Tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültesi diplomasına sahip olması,
2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakülteleri mezunları dışındaki sağlık bi-

limleri mezunları ile Senatonun kararıyla kabul edilen diğer bölüm/anabilim/bilim dalı mezun-
larının ise başvurdukları alanda yüksek lisans diplomasına sahip olması,

3) TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik
tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen
temel tıp puanının en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip ol-
ması,

4) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edi-
len yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için
ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden
buna eşdeğer bir puan almış olması

gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayın;
1) Sanatta yeterlik çalışmasına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar dışındaki alan-

lardan başvuracak adaylardan lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 100 tam puan üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 olması ve 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, yüksek lisans mezun-
larının ise  ALES’in sözel kısmından en az 55 puan almış olması,
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2) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliği kabul edi-
len yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan almış olması,

3) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aran-
maz. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan
ALES puanı Senato tarafından belirlenir. Ancak güzel sanatlar eğitimi anabilim dalından baş-
vuracak adayların ALES’in sözel puan türünden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen eşdeğer bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olması,

4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe
kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun % 50’si, lisans not or-
talamasının % 25’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 25’inin toplamının 100 tam puan üze-
rinden en az 65 puan olması,

5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabu-
lünde yeterlik sınav notunun % 60’ı ile lisans not ortalamasının % 40’ının toplamının 100 tam
puan üzerinden en az 80 puan olması,

6) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarından başvuran
adayların; ALES sözel puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans not or-
talamasının % 15’i, yeterlik sınav notunun % 20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en
az 65 puan olması

gerekir.
(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve

programa yerleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not

ortalamasının % 25’i ile yabancı dil puanının % 25’i toplanarak en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralanarak ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleş-
tirilir. Yabancı dil sınavından muaf olanların puanları almış oldukları ÜDS/YDS sınav puanları
üzerinden değerlendirilir. Kontenjana girebilen öğrenciler asıl olarak yüksek lisansa kabul edil-
miş olur. Konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan
yeterlik sınavı notunun % 50’si, lisans not ortalamasının % 50’si alınarak toplanır. Adaylar, en
yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yer-
leştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asıl olarak yüksek lisans programına girmiş olur.
Asıl listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci ilan edilir.

b) Doktora için öğrenci kabulü; ALES’in % 60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans not or-
talamasının % 20’si ve mülakat sınavının % 20’si toplamının 100 tam puan üzerinden en az 60
olması gerekir ve adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak ilgili anabilim/ana-
sanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asıl
olarak doktora programına kabul edilmiş olur. Asıl listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci
ilan edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde; tıp, diş hekimliği,
eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları, ALES sayısal puanının % 60’ı ile mezuniyet not
ortalamasının % 40’ı toplanarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak ilan
edilen kontenjanlara yerleştirilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları
dışında olup, temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların bu maddenin
birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydı ile
lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si
ile sayısal ALES puanının % 60’ının toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili
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anabilim dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asıl
olarak temel tıp bilimlerinde doktora programına girmiş olur. Asıl listedeki kontenjan kadar
da yedek öğrenci ilan edilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; sanatta yeterlik programına yüksek
lisans derecesi ile başvuran adayların bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı
alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydı ile ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik
jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun % 50’si, lisans not
ortalamasının % 25’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 25’inin toplamı alınarak en yüksek
puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların bu maddenin birinci fıkra-
sının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydı ile ilgili anabi-
lim/anasanat dalından üç kişilik jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sı-
nav notunun % 60’ı ile lisans not ortalamasının % 40’ının toplamı alınarak en yüksek puandan
başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Sanatta
yeterlik programına güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarından başvuran adayların bu madde-
nin birinci fıkrasının (ç) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydı
ile ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan
yeterlik sınav notunun % 20’si, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 15’i ve
yüksek lisans not ortalamasının % 15’inin toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere
ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen
öğrenciler asıl olarak sanatta yeterlik programına girmiş olur. Asıl listedeki kontenjan kadar
da yedek öğrenci ilan edilir.

d) Mezuniyet not ortalamalarında Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna
göre 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağladıktan sonra başarı
puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve kontenjan sayısınca öğrenci başarılı
sayılır, diğerleri yedek olarak ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla yabancı uyruklu adayların lisansüstü prog-
ramlara kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar
çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü
müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında
Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında Yük-
seköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
kendi ana dillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 55 ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından
kabul edilen diğer dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almış olması,

c) Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olması
gerekir.
(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-

ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak anabilim dalının görüşü alınır ve başvur-
dukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.
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(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği Üniversite-
nin Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe öğretmenliği bölümleri öğretim elemanlarından oluşan
üç kişilik jüri tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70
puan almak zorundadır. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli
sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe yeterlik sınavında da başarılı olamayan öğ-
rencilere başarılı oluncaya kadar hak verilir. İlgili enstitü yönetim kurulu, diğer üniversiteler-
deki kuruluşlar veya kurumlar tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavlarını da geçerli kabul
edebilir. Buralardan alınan Türkçe başarı belgesine sahip adaylar, Türkçe yeterlik sınavından
muaf sayılır.

(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun
belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun
olanların diplomaları iptal edilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok bir takvim yılı olup, bu sürede
bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilere başarılı oluncaya kadar hak verilir.
Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönet-
meliğe göre devam eder.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye
yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Kesin kayıt için, bu öğrencilerin mezun oldukları yük-
seköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ge-
rekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından, tıp, diş hekimliği ve

veteriner alanları dışındaki alanlardan almış olan adaylar,
b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları hariç, özellikle sosyal

bilimler alanı için lisans ve/veya yüksek lisans diplomasından birini başvurdukları doktora
programı alanından farklı alanlarda almış olan adaylar,

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması kararlaştırılan dersler; yüksek lisans öğren-
cileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve
en fazla iki yarıyıl olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belir-
lenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.
Bilimsel hazırlık programına özel öğrenciler de danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK
kararı ile dahil edilebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu,
kayıt silme ve diğer esaslar, öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri ile be-
lirlenir. Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin başarısız olması durumunda, başarılı olun-
caya kadar ilgili dersi almakla birlikte, ilgili EABD önerisi ve EYK kararıyla öğrenciler lisans-
üstü dersi de alabilirler.

(4) Bilimsel hazırlık programında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler
için her bilimsel hazırlık ek dönemleri için katkı payını ilgili mevzuatla öngörülen miktarda
öderler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu
Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
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(6) Bilimsel hazırlık programında başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 75
puanlık notun alınması gerekir. Bilimsel hazırlık programında alınabilecek ders kredisi en fazla
on sekiz’dir. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenci yüksek lisans veya doktora
programına başlar.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli

konuda bilgisini artırmak için yarıyıl başlarında öğrenci kabul başvuruları sırasında ve eğitim
öğretim başladıktan sonra en geç on beş gün içerisinde müracaat edebilirler. EABD başkanlı-
ğının önerisi ve EYK'nin onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak
bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara
uymak zorundadır. Özel öğrencilere, başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı du-
rumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim
kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü
programda alması zorunlu olan kredi saatinin 2/3’ünü geçmemek kaydı ile başarılı oldukları
dersleri danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda ka-

yıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim
programlarına yatay geçiş yolu ile ve ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay
geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri prog-
ramda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu orta-
lamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üze-
rinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişlerde, lisans veya yüksek
lisans diploma notunun başarı puanı dikkate alınarak, yüksek puandan küçüğe doğru sıralama
yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intiba-
kına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.

(2) Tez aşamasındaki yüksek lisans ve yeterlik sınavına girmiş doktora öğrencilerinin
yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan

adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak
zorundadır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

(2) Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kay-
beder. Kesin kaydını yaptırmayan asıl adayın yerine, EYK’nin önceden karara bağlayıp ilan
ettiği tarihlerde yedek adaylardan başarı puanına göre birinci yedekten başlanarak eksik kon-
tenjan dolduruluncaya kadar kayıt yapılır. Sıralaması itibariyle kayıt hakkı kazanan yedek aday,
süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk on beş gün içerisinde kaydını sildirmesi halinde
yedek öğrenciler yukarıdaki esaslar çerçevesinde sırası ile çağrılır ve kayıtları yapılır.

(4) Kayıt hakkı kazanan asıl veya yedek adayın ilan edilen süre içerisinde kesin kayıt
yaptırmaması halinde mazeret kabul edilmez ve ilan edilen sürenin dışında kayıt yapılmaz.
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Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kay-
dolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler katkı payını yatırma-
dığı dönemler için kayıt yaptırmamış sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar, bu
dönemler normal öğrenim sürelerinden sayılır. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statü-
sünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilir.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler; güz ve bahar yarıyılı başında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ödemek ve ilgili enstitü müdürlü-
ğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen
öğrencilere katkı payını ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi,
staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(3) İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olma-
dan kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara giremez ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları
derslerden başarısız sayılır. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate
alınır.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi
MADDE 14 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri,

okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya ilgili EYK’nin kararıyla belirlenen zorunlu
hallerde doktoralı öğretim görevlileri, enstitüyü oluşturan ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır ve Üniversitenin ilgili kurullarına sunulur.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı-
dır.

(3) Danışmanlar; her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte Senato kararı ile
kabul edilmiş, ders kataloğundaki alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler ya-
rıyıl başladıktan sonra; en az iki, en çok dört hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün
alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir
veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak belirtilen süre içerisinde
danışmanın başvurusu ve EYK’nin onayı ile gerçekleşir. Bir öğrenci bir dönemde on beş kre-
diden fazla ders alamaz. Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla on iki kredilik lisansüstü ders
açabilir.

(4) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin % 70’i ve uygulamalı derslerin % 80’ine
devam etmeleri zorunludur.

(5) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders
saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları,
tez danışmanının önerisi ve anabilim dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere EYK ka-
rarı ile belirlenir.

(6) Lisansüstü öğrencilerin alanlarına bakılmaksızın zorunlu olarak bilimsel araştırma
yöntemleri ve temel istatistik derslerini almaları gerekir. Bu dersler, öğrencinin ihtiyacına göre
iki, üç veya dört kredi/saat olarak lisansüstü ders aşamasının herhangi bir döneminde alınabilir.
Bu dersler her anabilim/bilim dalınca kendi kadrosundaki öğretim elemanına açtırılabileceği
gibi, enstitü kurulu tarafından uygun görülen her bir ders bir veya iki öğretim üyesine de açtı-
rılabilir. Enstitü kurulu kararıyla açılan bilimsel araştırma yöntemleri ve temel istatistik ders-
lerini tüm öğrenciler görevlendirilen öğretim elemanlarından almak zorundadır. Bu dersleri
verecek öğretim elemanlarının bu alanlarla ilgili makale, ders notu, kitap ve benzeri bilimsel
nitelikli çalışmalarının bulunması zorunludur.
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Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi
MADDE 15 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri

süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir.
Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam
sağlamak zorundadır.

(2) Uzmanlık alan dersleri; haftalık en fazla sekiz kredi saat olup, öğrenci danışmanlığı
EK’de görüşülüp karara bağlandıktan sonra uzmanlık alan dersi ders açma formunu enstitüye
teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar yarıyıl ve yaz
tatilleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak devam eder. Danışman, dersi alan öğrencinin
başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek
enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edil-
mez. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar
alırlar.

(3) Seminer dersi haftalık toplam bir saat olup, kredisizdir. Seminer dersi öğrencinin
ders yükü kredisine dâhil edilmez. Öğrenci seminer dersini, akademik takvimde belirtilen ders
dönemi eğitim-öğretim süresince alır ve tez aşamasına geçinceye kadar devam eder. Öğrenci
seminer çalışmasını başarıyla tamamlamadan; yüksek lisans programında ise tez hazırlama
aşamasına, doktora programında ise yeterlik sınavına giremez. Seminer dersinde öğrenci, da-
nışmanın onayladığı alanına ilişkin bir konuda ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun
bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel rapor hazırlar. Öğrenci seminer çalış-
ması tamamlandıktan sonra sunumu yapar. Danışman, öğrencinin hazırladığı semineri başarılı
veya başarısız olarak değerlendirir. Seminer çalışmasının başarılı bulunması halinde bilimsel
araştırma raporu ciltlenerek enstitüye sunulur. Seminer çalışmasının başarısız bulunması du-
rumunda, başarılı oluncaya kadar ders tekrar edilir.

(4) Danışman, uzmanlık alan dersi ve seminer dersini ders yüküne saydırabilir. Danış-
manın yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlikte kaç öğrenci danışmanlığı olursa olsun tümünü
bir kabul ederek; uzmanlık alan dersinden dolayı sekiz saat teorik, seminer dersinden dolayı
bir saat uygulama ders yüküne saydırabilir. Her bir lisansüstü öğrencisi için uzmanlık alan dersi
ve seminer dersi, ders yüküne ayrı ayrı yazılamaz.

(5) Uzmanlık alan dersi ve seminer dersinin içeriği ve saatine ilişkin esaslar; EABD’nin
önerisi, enstitü kurulu kararı ve enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve
EYK’ce uygulanır.

Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı, her bir öğrenci için, bir

saat/hafta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez danışmanlıklarından
kazanabileceği azami ders yükü on saat/haftayı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı,
öğretim üyesinin ilgili enstitü yönetim kurulunca öğrencinin ders ve tez dönemleri için danış-
manlığına atandığı tarihte başlar ve ilgili enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine
karar verdiği tarihe kadar devam eder.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin

yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygula-
maların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.
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(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya söz-
lü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun % 50’si ile yarıyıl sonu
sınav notunun % 50’sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu
toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az
70, doktora için en az 75 olması, 4’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2,00, doktora için en
az 2,50 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kulla-
nılır:

a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
0-49 FF 0
(3) Ayrıca harf notlarından;
a) NA notu: devamsız,
b) G notu: başarılı,
c) K notu: başarısız
olarak değerlendirilir.
(4) Kredisiz olarak alınan; uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.
(5) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edi-

len öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce be-
lirlenir.

İtiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak enstitü
müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin dışında yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Not değişik-
liklerini EYK karara bağlar.

Notlarda maddi hata
MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapıl-

mış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu
EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra
verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş
olması gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorun-

dadırlar. Başarısızlık durumunda aynı ders en fazla iki kez tekrar alınabilir. Başarısız olunan
dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde öğrenciler, danışmanın önerisi doğ-
rultusunda EABD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirimi ile aynı anabilim da-
lından ve/veya bölümden muadili başka bir ders alabilirler.
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(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin
dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile enstitü müdürlüğünce yapılır. Öğ-
rencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate
alınır.

Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) EYK, lisansüstü programına; kendisinin ve birinci dereceden yakı-

nının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alınması, görev yerinin değişmesi
ve benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen
öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı
verebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmak için müracaat eden
öğrenci o döneme ait harcını yatırmakla yükümlüdür. Ancak devam eden dönemde öğrenci
katkı payını yatırmasına gerek yoktur.

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü

müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt
ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği enstitülerin ilgili kurullarının
teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az

yirmi bir kredilik ders, bir seminer ve tez çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarmak zorundadır.
En az yirmi bir kredilik dersi ve bir semineri (altmış AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler
ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en
çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçile-
bilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(3) Tez çalışması, seminer ve derslere ilişkin AKTS kredilerinin miktarı, EABD kuru-
lunun önerisi ve EK onayı ile belirlenir.

Süre
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört, en fazla altı

yarıyıldır. Ancak yüksek lisans tez çalışması süresi iki yarıyıldan az olamaz.
(2) Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi; dört yarıyıldır.
(3) Tezli yüksek lisans programını (ders ve tez dönemi) azami üç yıl içinde başarı ile

tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Danışman atanması
MADDE 27 – (1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri

arasından EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği
alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını enstitüye öne-
rir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile Üniversitedeki alanı aynı olmak şartı ile diğer
öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından
itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi
ile EYK’ce atanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin kayıt işlemleri, seminer ve tez çalışmaları danışmanın
kontrolünde yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasın-
dan, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde enstitüye
bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür. Tez döneminde kabul
edilmiş bir tez projesini yürüten danışman başka bir kurum ya da üniversitede görevlendirildiği
veya başka bir kuruma atandığı takdirde, EABD önerisi ve EYK onayı ile danışmanlığını ikinci
danışman olarak devam ettirebilir. Aksi durumda EABD önerisi ve EYK onayı ile yeni bir da-
nışman atanır.

(3) Ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurum veya üni-
versitede görevlendirilmesi durumunda söz konusu öğretim elemanı ikinci danışman olarak
atanabilir. Ancak, ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurum veya üniver-
sitede görevlendirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni
bir danışman atanır.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının

başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönem başına kadar
danışman ve EABD'nin önerisi ile EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danışmanın teklifi,
EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, altı nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder.
EABD başkanlığınca tez savunma sınav takvimine göre enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK’nin
kararı ile tez savunma sınav takvimine göre enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile
yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. Önerilen tez savunma sınav ta-
rihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyeleri arasından en az üç asıl ve iki yedek üyeden
oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır ve diğer üyeler Üniversite içindeki öğretim üyeleri
ve/veya diğer yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyelerinden seçilir. Jüri üyelerinin se-
çiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanlarının savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üye-
leri arasından seçilmesine dikkat edilir. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması duru-
munda farklı bir anabilim dalı ya da farklı bir enstitünün anabilim dallarından alana uygun jüri
üyesi seçimi yapılabilir. Jüri üyelerinin seçiminde bir jüri üyesi, ilgili EABD’nin farklı bir bilim
dalından ya da farklı bir anabilim dalı veya farklı bir enstitünün anabilim dallarından alana uy-
gun olarak seçilir. İki  danışmanlı tezlerde, ikinci danışman tez savunmasına jüri üyesi olarak
giremez.
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(4) Yüksek lisans tez jürisi belirlenen sınav tarihinde, hazırladıkları kişisel raporlar ile
birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri, aralarından bir başkan seçer. Sınav,
tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı;
en az 45, en çok 90 dakikadır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. İkinci savunmadan sonra tezi reddedilen öğrenciye, aynı alanla ilgili olarak bu Yö-
netmeliğin 28 inci maddesi hükümleri çerçevesinde danışmanı ve EABD’nın önerisi ve EYK
onayı ile yeni bir tez konusu belirlenir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci diğer koşulları da sağlamak şar-

tıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı adet kopyasını ve istenen diğer belgeleri tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden EYK’ce uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Yazım kurallarına uy-
mayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için enstitü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü mü-
dürlüğünce öğrenciye tezin yazımı için bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Koşulları tamamlayarak mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencisine yük-
sek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu
EABD'deki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Normal

öğretim ile ilgili usul ve esaslar ikinci öğretimde de uygulanır. İkinci öğretim programları, ilgili
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile eğitime açılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans eğitimi uzaktan eğitim şeklinde de verilebilir. Bu programda
ikinci öğretim olarak tezsiz uzaktan eğitim açılabilir. Açılan ikinci öğretim programına ilişkin
ücretlendirme Senatoca karara bağlanır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz
yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi ya-
pılamaz.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden az ve kırk beş

krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dö-
nem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl so-
nunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz
yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı da uygulanabilir. Raporu başarısız bulunan
öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da
yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders se-
çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya dok-
toralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı atanıncaya
kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Süre aşımı
durumunda tezli yüksek lisans programında yapılan uygulamalar takip edilir. Tezsiz yüksek li-
sans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Ka-
nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve
yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden ve/veya Üniversi-
tedeki diğer bir enstitü anabilim dalından da lisansüstü ders alabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi
gerekir.
Ders yükü
MADDE 35 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, seminer çalışması,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (iki yüz kırk AKTS) oluşur. Bu program, lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk beş kredilik on beş adet ders, seminer ça-
lışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması ders döne-
minde yapılır. Seminer çalışması ve tez çalışması kredisizdir.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                            31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60



(2) En az yirmi dört kredilik ders ve seminer çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarıyla
tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini
alabilirler.

(4) Lisans dersleri; ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı bütün-
leşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilen öğrenciler için en az sekiz (dört yıl), en fazla on sekiz yarıyıl (dokuz yıl)’dır.
Ancak doktora tez çalışması süresi dört yarıyıldan az olamaz ve doktora tez çalışması yeterlik
sınavına girildikten, en erken dördüncü yarıyılın sonunda verilebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl (iki yıl), lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıl (üç yıl)’dır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra tez izleme
komitesi toplantılarından başarılı olunması gerekir.

(5) Ders ve tez dönemini ikinci fıkrada belirtilen azami süre içinde kredili derslerini
başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora prog-
ramına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 37 – (1) İlgili EABD’den veya Üniversite içindeki diğer öğretim üyeleri ara-

sından, EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği
alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını enstitüye öne-
rir. Danışman, EYK’nin kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde ata-
nır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danış-
manı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun alanı aynı ol-
mak şartı ile Üniversitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumu
öğretim üyelerinden EYK’ce atanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danış-
manı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler ara-
sından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde ens-
titüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.
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(3) Tez döneminde kabul edilmiş bir tez projesini yürüten danışman başka bir kurum
ya da üniversitede görevlendirildiği veya başka bir kuruma atandığı durumda, isterse EYK
onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam ettirebilir. Aksi takdirde EYK onayı ile
yeni bir danışman atanır.

(4) Ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurum veya üni-
versitede görevlendirilmesi durumunda söz konusu öğretim elemanı ikinci danışman olarak
atanabilir. Ancak, ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışı başka bir kurum veya üniversitede
görevlendirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir
danışman atanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez, Senatonun belirlediği akademik takvimde

belirtilen yarıyıl sonu sınav tarihleri arasında girer. Yeterlik sınavı jürisi ve sınavın tarihi EABD
kurulunun teklifi üzerine EYK’ce belirlenir.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın da içinde bulunacağı üç veya beş kişiden oluşan bir
yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Yeterlik sınav jürisindeki diğer üyelerden en az biri konu
ile ilgili olmak kaydıyla ilgili EABD’nin farklı bir bilim dalından, Üniversite içerisindeki farklı
bir anabilim dalından veya farklı bir üniversitenin öğretim üyelerinden seçilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır, sözlü sı-
navda verilen cevaplar, teknolojik imkanlardan yararlanılarak yazılı, sesli ve görüntülü olarak
kayıt altına alınır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu
durum, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir. Başarılı olmak için; yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların ortalamasının 100 üze-
rinden en az 70, 4’lük not sisteminde an az 2.00, harfli sistemde en az CC olması gerekir. Ye-
terlik sınavında başarısız olan öğrenci, ilgili takvime bağlı kalmak kaydı ile bir sonraki yarıyılda
tekrar sınava alınır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi,

EABDAK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka

konu ile ilgili olmak kaydıyla Üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve/veya başka bir yük-
seköğretim kurumu içindeki öğretim üyelerinden seçilir. Tez çalışmasının iki danışmanlı olması
halinde ikinci danışman tez izleme komitesine giremez.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi,
EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt
dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine TİK
üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık
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süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının
tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafından belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD başkanlığınca tez önerisini izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin
tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca enstitüye bildirilir.

Tez konusunun onaylanması
MADDE 41 – (1) Doktora kredili derslerini, seminerlerini, yeterlik sınavını başaran

ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez çalışmasına başlaması en geç bir sonraki dönem ba-
şına kadar danışman ve EABD'nin önerisi ile EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danış-
manın teklifi, EABD'nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım kılavuzuna

uygun biçimde hazırladığı tezi, sekiz nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. TİK tara-
fından ön incelemesi yapıldıktan sonra EABD başkanlığınca enstitüye gönderilen tezi, öğrenci
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK’nin ka-
rarı ile enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav
tarihi kesinleşir. Önerilen tez savunma sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi
gün sonra olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi; tez izleme komitesi dahil en az beş öğretim üyesinden oluşur.
Üyelerden en az biri diğer yükseköğrenim kurumundaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD
jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanları savunulacak tez konusuna en uygun
öğretim üyeleri arasından seçilmesine dikkat eder. İki danışmanlı tezlerde, ikinci danışman tez
savunmasına jüri üyesi olarak giremez.

(4) Jüri üyeleri, EYK’ce belirlenen sınav tarihinde hazırladıkları kişisel raporlar ile bir-
likte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri üyeleri aralarından bir başkan seçer.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az 45, en çok 90 dakikadır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi
reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye, aynı alanla ilgili olarak
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde danışmanı ve EABD’nın önerisi ve EYK onayı ile yeni
bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren, dok-

tora tezinin ciltlenmiş yedi adet kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay
içerisinde teslim eden doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam yir-
mi dört krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için ise en az kırk beş kredilik on beş adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de en çok dokuz kredi seçilebilir.

Süre
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için on sekiz
yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden; yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler en erken altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken
sekizinci yarıyılın bitiminde tez, sergi veya proje çalışmasını teslim edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için en az altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla ta-
mamlayamayan öğrencilere diğer lisansüstü uygulamalardaki hükümler uygulanır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz
yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının is-
teği üzerine ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay
olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun  46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Enstitü  anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-
titüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın, öğ-
rencinin kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında olmak üzere, en geç dördüncü yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler;
bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki öğretim
üyelerinden seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili enstitü
kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygula-
maları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını,
tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde
izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki ak-
saklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anasanat dalı
başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili
enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez
yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve katılıma açıktır. Sınav süresi bir saatten az,
iki saatten fazla olmaz.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, katılımcılara kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
aynı alanla ilgili EABD’nın önerisi ve EYK onayı ile yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans
derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, yeterlik çalışmasını en

geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sa-
natta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tez teslimi ile ilgili şekil şartları ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Telif ücreti
MADDE 50 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayımlanması halinde telif

ücreti ödenmez.
Disiplin
MADDE 51 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri

yönünden, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim üyesi yetiştirme programı öğrencileri
MADDE 52 – (1) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) çerçevesinde Üniversitede

lisansüstü eğitim yapacak öğrenciler, Senato kararları ve bu Yönetmelik hükümlerine tabidir-
ler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 9/2/2009 tarihli ve 27136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran

yüksek lisans öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez
sınavında başarılı olmaları ve diğer koşulları da sağlamaları şartıyla yüksek lisans tezinin cilt-
lenmiş yedi kopyasını, elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen
diğer belgeleri tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim et-
meleri gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptıran doktora öğrencilerine
doktora diploması verilmesi için, bu öğrencilerin; tez sınavında başarılı olmaları ve diğer ko-
şulları da sağlamaları şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş dokuz kopyasını, elektronik ortamda
yazılmış üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmeleri gerekir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(4) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından önce enstitüye kayıt yaptırmış ve halen ensti-
tüde kayıtlı olan öğrencilere bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğre-
nim gören öğrenim dili Türkçe ve İngilizce olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreleriyle sınav
ve değerlendirme esaslarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören
öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerinin yapılma şart-
larını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma, unvan ve diğer öğretim
çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimliği: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin ya-

pıldığı on iki aylık dönemi,
b) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve  üçüncü  dönemlerde, her dönem sonunda ders

kurullarının tümündeki dersleri kapsayan bütünleme sınavını,
c) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde bir doku, organ,  sistem veya he-

kimlikle ilgili konuların  birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli
bir sürede verildiği kuramsal dersler ve uygulamalar grubunu,

d) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda
yapılan teorik ve pratik sınavlarını,

e) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,
f) Dönem: Bir ders yılını,
g) Dönem notu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları notlarının ortala-

masının %60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının toplamını; dördüncü ve beşinci dö-
nemde ise staj notlarının ortalamasını,

ğ) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin, anabilim dalları ta-
rafından, konulara göre bir arada verilmesini,

h) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
i) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurulla-

rının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,
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j) Koordinatörler kurulu: Dekanın atadığı Genel Koordinatör başkanlığında, iki genel

koordinatör yardımcısı, her dönemin koordinatör ve koordinatör yardımcısı, her dönemin öğ-

renci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu,

k) Mütevelli Heyet: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

n) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pra-

tik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,

o) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Her yıl alınacak öğrenci sayısı eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan

gruplar için Fakülte Kurulunca ayrı ayrı belirlenerek Rektörlüğe bildirilir.

Öğrenci kabul-kayıt koşulları

MADDE 6 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre

öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde yapılır.

Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kay-

beder.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kayıt-kabul işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Fakültenin eğitim-

öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri,

yatay geçiş yoluyla kayıt kabul işlemleri, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili Yükseköğretim

Kurulu tarafından konulan kurallara ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulü ile ilgili işlemleri ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğ-

rencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dö-

nemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemiş olması gere-

kir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yeni-

leyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma ala-

mazlar.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğre-

tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümle-

rine göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Koordinatörler kurulu
MADDE 10 – (1) Koordinatörler kurulu Dekanlığın belirlediği esaslara  göre çalışır.

Koordinatörler kurulu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dili, Türkçe Dilinde öğrenim gören öğrenciler için

Türkçe, İngilizce Dilinde öğrenim gören öğrenciler için ise İngilizce’dir.  Hazırlık sınıflarında
eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 12 – (1) Öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan öğrenciler için hazırlık eğitimi

ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri Senato tarafından  belirlenen  esaslara göre öğrenim gö-

rürler.
(3) Fakülteye kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili mevzuat ve Senatonun

belirlediği esaslar uygulanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 13 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin  üçüncü

dönem sonuna kadar geçen süre içinde Fakülte Kurulu tarafından saptanan jürinin yaptığı Türk-
çe sınavında başarılı olması zorunludur. Aksi halde dördüncü dönem derslerine devam hakkı
alamazlar.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Fakültenin eğitim ve öğretimi her biri bir ders yılını kapsayan toplam

altı dönemden oluşur. Bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz
iki haftadan oluşan bir dönemdir. Fakülte Kurulu gereken hallerde dönemlerin sürelerini uzat-
maya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim üc-
retlerini ödemek koşuluyla Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre eğitim ve öğ-
retimlerine devam ederler.

Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri
MADDE 15 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders

yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bi-
limleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (Üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı te-
mel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine
alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kap-
sayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim şekli
MADDE 16 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders

kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde  aile hekimliği şeklinde yürü-
tülür.  Ders kurullarında eğitim teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür ve bir doku, organ,
sistem veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak şekilde değişik disiplinler tara-
fından entegre biçimde verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde  ders kurullarında verilen derslere
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ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak ve Yük-
seköğretim Kurulunun zorunlu tuttuğu dersleri almalarını sağlamak üzere kurul dışı dersler
verilir.

(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde  yaptırılan stajlarda teorik dersler yanında,
ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yaptırılır.

Kurul dışı dersler
MADDE 17 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler “kurul dışı dersler” olarak

adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu dersler Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri olup birinci dönemde okutulur. İngilizce dersleri ise öğretim
dili Türkçe olan öğrenciler için birinci dönemde  zorunludur.

(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile ek ders/dersler konulabilir ve bunlar
zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.

Ön-koşul ve dönem tekrarı
MADDE 18 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşu-

ludur. Bu nedenle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam
edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder. Kurul dışı derslerde ise ders
geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edebilir,
ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başarmak zorundadır. Aksi halde altıncı dö-
neme geçemez.

Devam zorunluluğu 
MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün ders-

lerini almak zorundadır. Laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve ben-
zeri pratik ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki
gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik
derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun sı-
navına alınmaz, sıfır puan (F2) alır. Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurulunda yer
alan teorik derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli kalır ve sıfır puan (E) alır. Mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devam-
sızlığı %30’u geçen öğrenci sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

c) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki  teorik derslere toplam devam-
sızlığı %30’u geçen ancak mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci
mazeretli kalır ve sıfır puan (E) alır ve final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

ç) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katıl-
mayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki
gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin
toplamına devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci devam etmediği pratik çalışmala-
rını, ilgili anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili
kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışma-
larını yapmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve sıfır puan (F2) alır.
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b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin
toplamının % 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir
sınavına alınmaz, ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F2 ) almış sayılır.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik
derslerin toplamının % 20’ sinden fazlasına katılmayan ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Ku-
rulunca kabul edilen öğrenciye o ders kurulunun sınavına girebilmek için devam etmediği
pratik çalışmalarını anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya
yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi
çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sı-
navından sıfır puan (F2) almış sayılır.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz de-
vamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (F2) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına gi-
remez.

d) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere devamsızlığı
%20’yi geçen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci sıfır puan
(E) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Stajlar pratik ders olarak kabul edilir ve dördüncü ve beşinci dönem stajlarında ,her

bir staj süresinde devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik ça-
lışmaları, anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili
kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını
yapmayan öğrenci, o staj veya stajların hiçbir sınavına alınmaz ve sıfır puan (F2) alır.

b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alın-
maz ve sıfır puan (F2) alır.

c) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına
devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli kalır
sıfır puan (E) alır.

ç) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinde devamsızlığı %20’yi geçmediği tak-
dirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, Anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde
anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde
telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci sıfır puan (F2) alır.

d) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz ola-
rak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (F2) alır.

e) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen
ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci sıfır puan (E) alır.

(5) Seçmeli derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Kurul dışı her bir seçmeli dersin % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam et-

meyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten F1 notu alır. Kurul
dışı her bir seçmeli dersin % 30’undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz, mazeretli olarak
kalır ve E notu alır.
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Mazeretler
MADDE 20 – (1)Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim süresinde mazeretli sayılabilmesi

için mazeretinin belgelenmiş olması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edil-
mesi gereklidir.

Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) Sağlık sorunları, askerlik görevi, doğal afetler gibi geçerli mazeretleri

olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili kurullara sunan öğrenciler ile öğrenim ve eği-
timlerine katkıda bulunmak üzere Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi nedenlerle Üniversite
dışına gitmek isteyen öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarını bir defada en fazla bir
yıl olmak kaydıyla, en fazla iki yıl dondurabilir. Arka arkaya birer yıllık kayıt dondurma işlemi
yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınavların şekli ve uygulaması
MADDE 22 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki

hususlara uyulması gerekir.
a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak ilgili kurulların kararı ile değiştirilebilir.
b) Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya

hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır.
c) Ders kurulu  sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı

yapılmayabilir. 
ç) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara gir-

meyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.
d) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha ön-

ceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında küçük sınavlara (quiz) alabilirler. Bu
sınavlar, belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından belirlenen oranda
pratik sınav notuna ilave edilebilir. Bu oran pratik sınav puanının %50’sini geçemez.

e) Öğrenciler ders kurulu, staj, dönem sonu final ve bütünleme sınavları için ilan edilen
gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen öğrenci ders kurulu sı-
navlarından  sıfır puan, dönem sonu final, bütünleme ve staj sınavlarından “F1” notu alır.

Ders kurulu sınavları ve değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav

yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. Bir ders kurulunun
sınav notu teorik ve pratik sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurulların-
daki pratik sınavların puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir.
Bir ders kurulunun teorik sınav notu sınavın içerdiği bütün derslerden elde edilen puanların
toplamıdır. Ancak o ders kurulundaki teorik sınavın kapsadığı derslerin her birinden %50’nin
altında not alınırsa, baraj uygulanır. Baraj uygulaması ders kurulu pratik sınavlarına uygulan-
maz.

(2) Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Ders kurulu teorik sınavının kapsadığı derslerden herhangi birisinde doğru cevap sa-

yısı %50’den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, o derse ait toplam puandan
düşürülür. 
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b) Teorik soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluştu-

rulur.

c) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalıklı fark

bir üst puana tamamlanır. 

Final, bütünleme sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders ku-

rullarının tümündeki dersleri kapsayan final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav

notu olarak işlenir. Final sınavı ile ders kurulları sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda dö-

nem notu 60’ın altında olan öğrenciler ile final sınav notu F1olan öğrencilere bütünleme sınav

hakkı verilir.

(2) Final ve bütünleme sınavlarında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen

baraj uygulaması yapılır.

(3) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken  on beş gün sonra, bütünleme sı-

navı ise final sınavı tarihinden en erken  on beş gün sonra yapılır.

Staj sınavları

MADDE 25 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik staj dönemidir. Dördüncü ve beşinci

dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem

yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sı-

navlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu staj/stajlar için staj bütünleme sınav hakkı

verilir.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 26 – (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, bu stajların

bütünleme sınavlarına alınır. Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini taki-

ben en erken on beş gün sonra yapılır.

(2) Bütünleme sınav/sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj/stajları bir

sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Tekrarlanan staj/stajların sınavlarında da ba-

şarılı olamayan öğrenci, bu sınavı takiben en erken on beş  gün sonra kaldığı staj/stajlardan

tekrar bütünleme sınavlarına alınır.Öğrenciler bir dönemin stajlarını başarıyla  tamamlamadan

bir üst dönemin stajlarına başlayamazlar.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri ne-

deniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içe-

risinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret

sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü

yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince

derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler

için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Aile hekimliği
MADDE 28 – (1) Aile hekimliği döneminde (beşinci dönem) öğrenciler, her anabilim

veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları,
aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları
seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu
tarafından değerlendirilirler. Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alın-
ması şarttır. 

(2) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci,
bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Dönem notu
MADDE 29 – (1) Dönem notu,  birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulu sı-

navlarından alınan notların ortalamasının % 60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının
toplanmasıyla hesaplanır. Başarılı olmak için dönem notunun, 100 üzerinden en az 60 puan
olması şarttır. Kurul dışı dersler dönem notunun hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj notu, teorik ve pratik sınavlarda alınan puan-
ların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Teorik ve pratik sınavların staj notuna oranı anabilim dalı
tarafından belirlenir. Stajlarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır. Dönem notu, staj notla-
rının ortalamasıdır.

(3) Aile Hekimliği döneminde dönem notu staj notlarının ortalamasıdır.
(4) Kurul dışı derslerde ise ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile dönem sonu genel sı-

nav notunun veya dönem sonu bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamının verdiği sayıya
karşılık olan nottur. Başarı notu 100 üzerinden en az 50’dir.

(5) Başarı notu,  aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle de ifade edilebilir.
a)

b) İşaretler aşağıda belirtilmiştir:
F:  Sınava girdi, başarısız.
F1: Sınava girmedi, başarısız.
F2: Devamsız, başarısız.
MZ: Mazeretli sınava girmedi.
E:  Mazeretli başarısız.
G: Kurul dışı dersler için geçer.
K: Kurul dışı dersler için kaldı.
DZ: Kurul dışı dersler için devamsız.
MU: Kurul dışı dersler için muaf.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem notlarının ortalamasıdır.

Bu “Genel Başarı Notu” olup öğrencinin mezuniyet notudur.

Diploma ve unvanlar

MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 ta-

rihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya

Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-

ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim sü-

resini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak “Tıp Doktorluğu Diploması”

verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

lerine göre yürütülür.

Yönetmelikte yer almayan hükümler

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda  2547 sayılı  Yükseköğre-

tim  Kanunu, ilgili diğer mevzuat  hükümleri, 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Maltepe Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ile Fakülte Yönetim Kurulu ve  Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 8/11/2003 tarihli ve 25293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Fakülteye kayıtlı olup,

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında birinci sınıfı tekrarlayacak olan öğrencilere de istemeleri

halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin dör-

düncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen “26” ibaresi “40” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İŞ GÜVENLİĞİ, İŞ SAĞLIĞI VE ÇEVRE SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı

ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, or-

ganlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre

Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının

görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2007 26636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/2/2008 26795
2- 28/7/2008 26950
3- 23/9/2011 28063
4- 11/1/2013 28525
5- 10/4/2013 28614
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu:  Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÜSGÜMER): Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür:  Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör:  Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre yükseköğretim kurumlarına verilen gö-

revleri, iş güvenliği, iş sağlığı (çalışanların sağlığı ve güvenliği) ve çevre sağlığı ile ilgili hizmet

veren birimlerde yerine getirmek için, gereken her türlü çalışmayı yapmak, hizmet alanında

her türlü aksaklığa neden olan sebepleri araştırarak, toplumların iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre

sağlığı alanındaki gereksinmelerine cevap vermek.

b) İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili konularda araştırma yapan yurtiçi ve

yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek ve bilimsel

yayınlar yapmak.

c) İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı konusunda yetişmiş olan Türk bilim adamları

ve uzmanlarının dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izlemelerini sağlamak.

ç) İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını

ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu

amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı konularıyla ilgili dokümantasyon, arşiv ve

kitaplık oluşturmak.

e) Akredite iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı laboratuvarları kurarak standart öl-

çüm ve analizler yapmak.

f) Üniversite içerisinde, her düzeyde iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı eğitiminin

niteliğini iyileştirecek çalışmalar yapmak, iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı sorunları ko-

nularında toplumlara, endüstriye ve gereksinmesi olan her tür kuruma, sağlık ve güvenlik ko-

nusunda risk değerlendirmesi yapmak ve danışmanlık hizmetlerini organize etmek.

g) Toplumda iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı bilincini geliştirmek için, her türlü

etkinlikte bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

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

a) Merkez bünyesinde, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik araştırma projeleri oluşturmak,

koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.

b) İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı konusunda yetişmiş olan Türk bilim adamları

ve uzmanlarının dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak.

c) Akredite iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı laboratuvarları kurarak standart öl-

çüm ve analizler yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları

ile ortak çalışmalar yürütmek.

d) İş sağlığı ve güvenliği uygulama konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, semi-

nerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi biriki-

mine katkı sağlamak.

e) Uygulama  ve  araştırma  çalışmaları  sonunda  elde  edilen  bilimsel  ve  teknik  bul-

guları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

f) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek ürünler için, fikri mülkiyet hakkının ka-

nunen geçerlilik kazanması için gerekli önlemleri almak.

g) Çalışma alanında yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve WHO, ISH, ESH gibi

uluslararası organizasyonlar ile işbirliğini sağlamak.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına da-

nışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-

mayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
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ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-

mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, müdür yardımcıları görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-

cılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür

başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeni-

den görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde

olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-

tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-

ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma

Kuruluna Müdür başkanlık eder.

31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79



(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

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

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

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

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim

Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-

revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birimler, ilgili

çalışma birimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi

başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma

birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görev-

lendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma

birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi ve Hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lens kapalı zarfla 
teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL”  
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16 AĞUSTOS 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 19 AĞUSTOS 2013 günü saat 14:30’da 

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. 6647/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde 
bulunan bazı taşınmazların 4046 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve 
“Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 01/7/2013 
tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş olup söz konusu ihaleye ilişkin 
son teklif verme tarihi 02/8/2013 olarak ilan edilmiştir. 

Türkşeker A.Ş.ye ait Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan bazı taşınmazların 
ihalesine son teklif verme tarihi  23/8/2013 Cuma günü saat 17:00’e kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak 
yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi 23/8/2013 Cuma günü saat 17:00’e kadar 
İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra 
İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adres :  Ziya Gökalp Caddesi No: 80     06600  Kurtuluş /ANKARA 
Tel : (312) 585 80 00/ 83 84 - 84 59 - 84 61 
Faks : (312) 585 83 54 
İnternet Adresi : www.oib.gov.tr 6645/1-1 

—— • —— 
BUSKİ HES YAPIM İŞİ KAPSAMINDA SANTRAL BİNASI VE İNŞAAT İŞLERİNİN 

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teşekkülümüz taahhüdünde bulunan BUSKİ HES santral binası ve inşaat işleri 
yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, 06200 
Yenimahalle/ANKARA (Tel: 0312 – 397 55 75 Dahili: 276) Kuruluşumuzun Satın Alma ve 
Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden yazılı dilekçe ile müracaat 
edilerek, 100,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını en geç 20 Ağustos 2013 günü Saat 14.30’ a kadar yukarıdaki adreste Genel 
Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden 
dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 
ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde 
yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 
vermekte serbesttir. 6684/1-1 
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18 KALEM AROMA MADDELERİ (TOPLAM 11.880 KG) SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan,  

18 kalem aroma maddeleri (toplam 11.880 Kg), %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize 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 ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

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 yapmamakta serbesttir. 6303/1-1 

—— • —— 
FİLYOS BÖLGESİ DEMİRYOLU KM: 347+000’DA BULUNAN BALAST 

FİGÜRE SAHASINDA 10.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2013/104194 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 

İhale konusu malın adı ve miktarı : FİLYOS BÖLGESİ DEMİRYOLU KM:347+000’da 

BULUNAN BALAST FİGÜRE SAHASINDA 10.000 M3 BALAST ALIMI 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosuna 20.08.2013 saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 

100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6632/1-1 
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10 ADET DRENAJ POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Teşekkülün; 

a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1 Drenaj Pompası 10 Adet 2013-95151 TER-AEL-2013-0345 100,00 TL 28/08/13 

 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir 

d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat : 14:00 

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80) Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dökümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 6566/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 150 ADET PARMAK 

İZİ ALIM CİHAZI VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 150 adet Parmak İzi Alım Cihazı ve 

Çevre Birimleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.08.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6640/1-1 
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BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖRÜNTÜLÜ TURNİKE SİSTEMİ, KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ VE ARAÇ  

GEÇİŞ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Görüntülü 

Turnike Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemi ve Araç Geçiş Sistemi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.08.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin tekliflerinin, kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak olup, bunu 

müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri 

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 6641/1-1 
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10.000 ADET ARŞİV KUTUSU (ER EVSAF KARTI) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Elmadağ Harp Karargâhı ve Muhabere Elektronik Tesisler 

Komutanlığı ihtiyacı olan 10.000 adet Arşiv Kutusu (Er Evsaf Kartı) kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve eki teknik çizime uygun olarak Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.08.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 6642/1-1 
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TBMM BAŞKANLIĞI BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI  

İHTİYACI 1 ADET RENKLİ VE 1 ADET SİYAH-BEYAZ  

BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ihtiyacı 1 adet renkli ve 1 

adet siyah-beyaz baskı makinesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ofisimiz 

tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 06/08/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markaya uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6643/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Türkiye Belediyeler Birliği Plan ve Proje Müdürlüğü ihtiyacını 

karşılamak amacıyla; 

- 58 kalem muhtelif cins ve miktardaki mobilya, 

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05.08.2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 6644/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ, İNCİRLİOVA, UMURLU, KÖŞK, 

SULTANHİSAR, ATÇA, KUYUCAK VE SARAYKÖY İSTASYONLARINDA YAPILACAK 

LOKAL SİNYAL SİSTEMİNİN MONTAJINDA YER ALTI KABLOLARININ 

DÖŞENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 12.000 METRE BETON  

KABLO KANALI VE KAPAĞI ALINMASI İŞİ 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/98024 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : kom3@outlook.com. 

d) İhalenin Görülebileceği  

    İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki, 

İncirliova, Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atça, Kuyucak ve Sarayköy İstasyonlarında Yapılacak 

Lokal Sinyal Sisteminin Montajında Yer Altı Kablolarının Döşenmesinde Kullanılmak Üzere 

12.000 Metre Beton Kablo Kanalı ve Kapağının Alınması İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 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 16.08.2013 Cuma Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-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. 6356/1-1 

————— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ GERMENCİK–DENİZLİ HAT 

KESİMİNDEKİ İSTASYONLARA YAPILACAK LOKAL SİNYAL SİSTEMİNİN 

MONTAJINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 ADET 30 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ  

KAYNAĞI (UPS) ALINMASI VE MONTAJI İŞİ  

İhale Kayıt No : 2013/97933 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : kom3@outlook.com. 

d) İhalenin Görülebileceği  

    İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
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2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki 

Germencik–Denizli Hat Kesimindeki İstasyonlara Yapılacak Lokal Sinyal Sisteminin Montajında 

Kullanılmak Üzere 9 Adet 30 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alınması ve Montajı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 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 15.08.2013 Perşembe Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 200,00,-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. 6357/1-1 

————— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDAKİ 30 ADET BARİYERLİ  

HEMZEMİN GEÇİDE KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ (CCTV)  

MALZEMELERİ ALINMASI VE MONTAJI İŞİ  

İhale Kayıt No : 2013/97755 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/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 

d) İhalenin Görülebileceği  

    İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasındaki 30 

Adet Bariyerli Hemzemin Geçide Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) Malzemeleri Alınması 

ve Montajı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden 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 14.08.2013 Çarşamba Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.-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. 6363/1-1 
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SAFKAN ARAP AYGIRLARI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatı sona 

ermiş, bugüne kadar hiç doping tespit edilmemiş ve sahibi tarafından damızlık olarak satılmak 

istenen orijin, eşkal ve yarış performansı itibariyle damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap 

aygırları satın alınacaktır. 

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar ve diğer hususlar ile taşıması gereken 

kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

1 - Safkan Arap atı ırk vasıflarının genotip ve fenotip olarak (Kafa yapısı, cidago 

yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi, 

2 - Safkan Arap Aygırlarının;-Berk, Kuruş, Seklavi, Sa'd, Hilalüzzaman ve Alkuruş baba 

kan hatlarına mensup olması, 

3 - Berk, kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I 

veya Gr II olmak üzere 4 adet grup koşusu kazanmış olması, 

4 - Seklavi kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I 

ve 1 defa Gr II koşu olmak üzere 4 adet grup koşusu kazanmış olması, 

5 - Kuruş kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I 

veya Gr II koşusu ve en az 1 defa Gr III koşusu kazanmış olması, 

6 - Sa'd kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr I veya 

1 defa Gr II koşu olmak üzere 2 adet grup koşusu kazanmış olması, 

7 - Hilalüzzaman kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; en az 1 defa 

Gr I veya Gr II-Gr III koşu olmak üzere 3 adet grup koşusu kazanmış olması, 

8 - Alkuruş kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; En az 1 defa Gr II 

veya Gr III den 3 koşu kazanmış olması, 

9 - Aşım yapmasına mani bir sakatlığın ve ürogenital organlarda bir hastalık veya 

bozukluğun bulunmaması, 

10 - Ruam, S.Abortus £qui ve diğer bakteriyel hastalıklar ile EHV, EVA gibi viral 

hastalıklar yönünden de yapılacak laboratuvar muayenelerinde, bu hastalıklardan salim olması, 

11 - Spermalarının, mikroskobik muayeneleri sonucunda döllemeye elverişli olması, 

12 - Satın alınacak aygır adaylarından Kuruş, Seklavi, H.zaman ve Berk kan hatlarından 

ve 01.01.2002 tarihinden sonra doğmuş olması S'ad ve Alkuruş kan hatlarına mensup aygır 

adaylarının 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olması, 

13 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan atların, tecrit mahallerine nakli 

sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi tarafından hiç bir iddiada 

bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir. 

14 - Müracaatlar 20.08.2013 günü saat 15:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Aygırların muayeneleri At sahibinin adresinde 

yapılacaktır. 

15 - İhale Konusu Aygır Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin edilebilir. 

16 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES : 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel    : 0312 417 84 70 / Dahili 283 - 0312 417 78 40 

Faks  : 0312 425 59 55 6584/1-1 
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SAFKAN ARAP KISRAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatı sona 

ermiş ve sahibi tarafından damızlık olarak satılmak istenen orijin, eşkâl ve yarış performansı 

itibariyle damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap kısrakları satın alınacaktır. 

Kısrak olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar ve diğer hususlar ile taşıması 

gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

1) Alınacak kısraklar genotip ve fenotip olarak Safkan Arap atı ırk vasıflarını 

göstereceklerdir. (Kafa yapısı, cidago yüksekliği, bel uzunluğu v.s.) 

2) Satın alınacak kısrak adayının kendisinin yarış yaşamı boyunca en az bir adet grup III 

veya A3 koşu kazanmış olacaktır. Öncelik TİGEM yetiştirmesi kısraklara verilecektir. 

3) Satın alınacak kısrak adayı grup veya A3 koşusu kazanmamış ise kısrak adayının yarış 

koşan taylarının en az bir tanesinin yaşamı boyunca en az bir adet grup II veya iki adet grup III 

koşusu kazanmış olması gerekmektedir. Öncelik TİGEM yetiştirmesi kısraklara verilecektir. 

4) Satın alınacak kısrakların 13 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. (01.01.2000 

tarihinden sonra doğmuş olması) 

5) Doğum yapmasına mani bir sakatlığının ve ürogenital organlarda bir hastalık veya 

bozukluk bulunmayacaktır, 

6) Genital organların klinik, mikroskobik muayeneleri Uludağ Üniversitesi Veteriner 

Fakültesinde yapılacak genital organları muayene sonucunda sağlam rapor alan kısraklar satın 

alınacaktır. 

7) Eğer satın alınacak kısrak gebe ise doğacak tay TİGEM e aittir. 

8) Alım komisyonunca, satın alınması kararlaştırılan kısraklar Karacabey Tarım 

işletmesinde tecride alınarak Ruam, Durin ve S.Abortus Equi gibi bakteriyel hastalıklar ile EHV, 

EVA isimli viral hastalıklar yönünden kanlarının serolojik muayeneleri Etlik Veteriner araştırma 

ve kontrol Enstitüsünde yapılacaktır. Yapılan tecrit ve muayeneler sonucunda yukarıda sayılan 

hastalıklardan ari bulunan kısraklar satın alınacaktır. 

9) Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan kısraklar, tecrit mahallerine nakli 

sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi tarafından hiç bir iddiada 

bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir. 

10) Satın alınacak kısraklarda irsi arıza ve kusurların bulunmaması gereklidir. 

11) Müracaatlar 19.08.2013 günü saat 15:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Kısrakların muayeneleri At sahibinin adresinde 

yapılacaktır. 

12) İhale Konusu kısrak alım işi ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin edilebilir. 

13) Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES : 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel   : 0312 417 84 70 / Dahili 283 - 0312 417 78 40 

Faks : 0312 425 59 55 6585/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan: 

Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 24/05/2012 

tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (c) bendine göre gerçekleştirilen ve 

27/06/2012 tarihinde sözleşmesi imzalanan "Hastane Ana Bina ve Ek Bina Kantinlerinin 7 

Aylığına Kiraya Verilmesi" ihalesi sonucunda, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme 

hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine getirmeyen, bu nedenle idarece 

sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilen; 

Mustafa ÇALIMLI - Asmalı Konak Mısır Piknik Evi Firması (Adres: Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Beytepe/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No:269433, TC. 

Kimlik No: 26908519000)'na; 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi gereğince verilen ve 16/01/2013 

tarih 28530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 1 (bir) yıl süreyle Bakanlığımız ve Bakanlığımıza 

bağlı kurumların ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara l0.İdare Mahkemesi'nin 

18/06/2013 tarihli ve E:2013/9-K:2013/819 sayılı "...Dava konusu işlemin İPTALİ..." yolundaki 

kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 19/07/2013 tarihli ve 5451.119 sayılı Onayı ile 

kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 6653/1-1 

————— 

Giresun Prof. Dr. A. İlhan ÖZDEMİR Devlet Hastanesi Baştabipliğince 03/05/2012 

tarihinde 2012/54231 İhale Kayıt No ile 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi (Pazarlık Usulü) 

kapsamında yapılan ve 15/05/2012 tarihinde sözleşmeye bağlanan "2012 Yılı 3 (Üç) Aylık Rapor 

Edilebilir Laboratuvar Tahlil Sonucu Şeklinde Test Karşılığı Cihazlar Kiralanması Hizmeti 

Alımı" ihalesi sonucunda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde 

belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve sözleşmesi feshedilerek 

kesin teminatı gelir kaydedilen; 

ROCHE Diagnostik Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi (Yeni Unvanı: Roche Diagnostics 

Turkey Anonim Şirketi (Adres: Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No: 3 Esentepe/İSTANBUL, 

İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 275583, Vergi Dai/No: Büyük Mükellefler V.D. / 179 

000 2491)'ne ve bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Roche Finanz 

A.G. (Yabancı Uyruklu)'ye; 

4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 17/08/2012 tarih 28387 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan, l (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 

üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 26/04/2013 tarihli ve 

E:2012/1304-K:2013/577 sayılı “Dava konusu işlemin İPTALİ” yolundaki kararına istinaden, 

Bakanlık Makamı'nın 19/07/2013 tarihli ve 5451.122 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 6654/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Ankara ili nüfusuna kayıtlı 20.10.1989 doğumlu Mehmet Ali kızı Ebru Albayrak'ın 

Romanya'daki Universitatea Petrol-Gaze Din Ploieşti"den aldığı diploması ilgili olarak, 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 14.11.2012 tarih ve 84827 seri nolu Makine 

Mühendisliği alanında düzenlenen Lisans Diploma Denklik Belgesi'nin Yükseköğretim Yürütme 

Kurulu'nun 05.06.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili 

olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır 

İlanen duyurulur. 6617/1-1 

—— • —— 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır.  

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. 

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 

özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 

halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.  

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini eklemelidirler 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 

Anabilim/Anasanat Dalı Profesör Doçent Açıklama 

TIP FAKÜLTESİ    

Kulak Burun ve Boğaz 1  Timpanik heterogreft kuzu peritonu 

kullanılması konusunda çalışma yapmış olmak. 

 6609/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki 659753 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Elsa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar 

Kazım Salih KANIGÜR (Denetçi No: 10741, Oda Sicil No: 22247) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 27.03.2013 tarihli ve E.2012/1200-

K.2013/773 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.04.2012 tarih 

ve 28268 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kazım Salih 

KANIGÜR (Denetçi No: 10741, Oda Sicil No: 22247) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 22.07.2013 tarih ve 6163 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6618/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

ENGELLİ PERSONEL ALIM İLANI 

Enstitümüze, engelli personel kontenjanları dahilinde merkez ve taşra birimlerinde 

istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda öğrenim düzeyi ve sayıları ile görev yerleri belirtilen 

toplam 18 adet memur unvanlı kadrolu idari personel alınacaktır. 

 

Görev Yeri Lisans Düzeyi Önlisans Düzeyi Lise ve Dengi Okul Toplam 

İstanbul 1 2 3 6 

Ankara 2 - - 2 

İzmir - 1 1 2 

Adana 1 1 - 2 

Gaziantep 1 1 - 2 

Kayseri - 1 - 1 

Konya - 1 - 1 

Malatya 1 - - 1 

Manisa 1 - - 1 

Genel Toplam 7 7 4 18 

 

I – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir. 

1 - Türk Vatandaşı olmak. 

2 - 18 yaşını bitirmiş olmak. 

3 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

4- Askerlikle ilgisi bulunmamak. 

5 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak. 

6 - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış 

olmak (01/01/1973 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak). 

7 - “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 

oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak. 

8 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29/04/2012 tarihinde 

yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (2012-ÖMSS) girmiş olmak ve lise ve dengi öğrenim 

düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi 

kadrolar için ÖMSSP3 puanı türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama 

neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana 

sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.). 

9 - Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

10 - Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava 

girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle 

mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

II – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Adaylar başvurularını 05-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu 

doldurmak suretiyle http://tseuzman.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda 

yapacaklardır. Başvurular 16 Ağustos 2013 Cuma günü saat 24:00’a kadar yapılabilecektir. 

Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. 

ÖMSS Sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi ile sağlık kurulu raporu yüksek 

çözünürlükte taranacak ve başvuru formuna eklenecektir. 

Adaylar, tabloda yer alan illerden sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday 

tarafından birden fazla il için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul 

edilmeyecektir. 

III – SINAVA GİRİŞ 

Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar http://www.tse.org.tr 

adresinde 23 Ağustos 2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

İlanda ayrıca giriş sınavının tarihi, saati ve yeri bildirilecektir. 

İsteyen adaylar önceden bildirmeleri kaydıyla sınavda özür durumlarına göre refakatçi 

bulundurabileceklerdir. Adaylara kendi refakatçileri refakat edebileceği gibi talepte bulunulması 

durumunda TSE tarafından da refakatçi temin edebilecektir. 

IV – SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME 

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. 

Giriş sınavında; adayların öğrenim düzeyleri ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün 

ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, 

kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu 

değerlendirilecektir. 

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 

tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 

kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar 

sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

V – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI 

Sınavı asil ve yedek olarak kazananlar Enstitünün http://www.tse.org.tr web-sitesinde ve 

merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı 

olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına veya 

başvuruda bulundukları illerin koordinatörlüklerine gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte 

müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. 

Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenebilecektir. Sınavı asıl 

olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan 

sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması 

yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav 

sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

VI – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından 

itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir 

komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 6576/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurul’ un 10.04.2013 tarih ve 4360-18 sayılı Kararı ile; 07.08.2006 tarihli ve DAĞ/859-

2/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama 

Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 yılı için 60.000-ton 

beyaz ürün satış yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi ve bu durumun 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendi ile 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına 

aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasası Kanununun 20 inci maddesi ile Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, söz konusu tüzel kişinin yazılı 

savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde aykırılıkların 

giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacaktır. 6614/1/1-1 

————— 

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/100 sayılı Kararı ile, 29.04.2010 tarihli ve BAY/939-

82/27628 sayılı bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve Petrol 

Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin; 

1) a) Akaryakıt istasyonundan 13.02.2012 tarihinde alınan motorin numunelerine 

İNÖNÜ- PAL’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 02-09.04.2012 tarihli ve 2012/0351, 

2012/0352, 2012/0353, 2012/0354, 2012/0355, 2012/0356 sayılı analiz raporlarına göre, 

Akaryakıtı tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 

b) 13.02.2012 tarihinde faturasız ve irsaliyesiz akaryakıt almak suretiyle dağıtıcısı dışında 

akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8’inci 

maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 

2) a) Akaryakıt istasyonundan 23.05.2012 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin 

TÜBİTAK MAM’ın 07.06.2012 tarihli ve 1220P00558001 sayılı analiz raporuna göre, 

Akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 

- Süresinde savunma yapmadığı, 

anlaşıldığından, Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol Ve Petrol Ürünleri 

Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında, 
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1) a) 13.02.2012 tarihinde yapılan denetimde akaryakıtın tağşiş edilmesi, gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiili suretiyle, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL, 

22.06.2011 tarihli ve 3287/77 sayılı Kurul Kararı ile 29.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27628 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol ve 

Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıta ağır ve hafif 

ürün karıştırılarak tağşiş etmek ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve bu Kurul 

Kararının 21.07.2011 tarihinde tebliğ edilmesi ve aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 

uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca söz konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak 

suretiyle 326.222.-TL 

b) 13.02.2012 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcı dışında akaryakıt ikmali fiili 

nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt 

bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 

163.111-TL, 

2) 2) 23.05.2012 tarihinde yapılan denetimde akaryakıtın tağşiş edilmesi, gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiili suretiyle, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL, 

22.06.2011 tarihli ve 3287/77 sayılı Kurul Kararı ile 29.04.2010 tarih ve BAY/939-82/27628 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ersen Akaryakıt Oto Aksesuar Madeni Yağ Petrol ve 

Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıta ağır ve hafif 

ürün karıştırılarak tağşiş etmek ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve bu Kurul 

Kararının 21.07.2011 tarihinde tebliğ edilmesi ve aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle 19 

uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca söz konusu idari para cezasının iki katına çıkarılmak 

suretiyle 326.222.- TL 

olmak üzere toplamda 815.555.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL (Sekizyüzonbeşbinbeşyüzellibeş TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun; 25/04/2013 tarihli ve 4380-43 sayılı Kurul Kararı ile Karabük Yolu 7 .Km (Pafta 

No.3, Parsel No.1285) Gerede BOLU adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 08/06/2012 

tarihli ve BAY/939-82/31103 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Faik ÜNSAL’ın, 

15/06/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal 

etmek suretiyle Petrol Piyasası Kanununun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasına, 

aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Faik ÜNSAL hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi, aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/3/1-1 

————— 

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390/111 sayılı Kararı ile Kırovası Mevkii, Uğurlu Köyü 

(Pafta: 1, Parsel: 19) Bucak/BURDUR adresinde 24.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28759 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Beyazsoylu Petrol Ürünleri 

Orman Ürünleri Turizm Nakliyat İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi’nin 02/03/2011 

tarihinde istasyonundan alınan numunenin yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmek ile ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 

ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda vaziyet planı haricinde gizli yer altı tankı 

bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 

üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci 

maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına ve istasyonun 

arkasında bulunan yer altı tankına dağıtıcı dışında 41 HZ 027 plakalı tankerden akaryakıt ikmal 

etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması 

nedeniyle Beyazsoylu Petrol Ürünleri Orman Ürünleri Turizm Nakliyat İhracat İthalat ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında toplamda 308.193.-

TL. uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 308.193.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

(Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 

7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/4/1-1 

————— 

Kurul’un 10/04/2013 tarihli ve 4360/54 sayılı Kararı ile Boğaz Köy, Sancıkozu Mevkii 

(Pafta:8, Parsel: 298) Bucak/BURDUR adresinde 25.08.2010 tarih ve BAY/939-82/28192 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gülenay Petrol Madencilik İnşaat 

Turizm Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.01.2011 tarihinde istasyonundan alınan 

numunenin ağır ve hafif ürün karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak 

Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve istasyonunda vaziyet planı haricinde bir düzeneğin 

yer altı tankına bağlı olmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu 

fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkralarına aykırı olması nedeniyle Gülenay Petrol Madencilik İnşaat Turizm Gıda Nakliye San. 

ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında toplamda 160.260.-

TL. uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 160.260.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

(Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 

7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde 

Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 20/03/2013 tarihli ve 4322/43 sayılı kararı ile 03.02.2005 tarih ve 

BAY/432-279/01209 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv 

İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait 

akaryakıt istasyonundan 16/11/2012 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK 

MAM’ın 06.12.2012 tarihli ve 1220P01050001 sayılı analiz raporuna göre, Akaryakıta yağ ve 

kerosen karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmanızın 

alınmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, akdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6614/6/1-1 

————— 

Kurulun 20/03/2013 tarihli ve 4322-55 sayılı Kararı ile; 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-

4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç 

ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, bayisi Bekir Akkavak’ın Çukur Mahallesi Elazığ Caddesi 

No:1 Çemişgezek/Tunceli adresinde faaliyet gösteren istasyonunda 30/11/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, A-022027 ve A-022028 numaralı Tutanaklar ile istasyonun otomasyon sisteminin 

çalışmadığının tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 inci maddesi ile 1240 

sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/7/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299-25 sayılı Kararı ile HG Grup Madeni Yağları ve 

Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Nakliye Turizm Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 

339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurul’un 07/03/2013 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 4308/65 sayılı Kurul 

Kararı ile; Koçoğlu Petrol Madeni Yağ Boya Pet. Ürün. Kim. Mad. İlet. Amb. San. Tic. Limited 

Şirketi’nin lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması sebebiyle 14/06/2012 tarihli ve 3883-79 sayılı 

Kurul Kararı uyarınca ilgili tüzel kişiden savunma istenmiş olması ve ve Denetim Dairesi 

Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Koçoğlu Petrol Madeni Yağ 

Boya Pet. Ürün. Kim. Mad. İlet. Amb. San. Tic. Limited Şirketi’nin ; 

a) Berat EREN’e 45 Y 5421 plakalı tankerle akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiği, 

b) Tüzel kişinin yazılı savunmasının süresi dahilinde Kuruma intikal etmediği, 

anlaşıldığından Koçoğlu Petrol Madeni Yağ Boya Pet. Ürün. Kim. Mad. İlet. Amb. San. 

Tic. Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 286.160,- TL tutarındaki idari para cezasının 

aynı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 57.232,- TL olarak 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/9/1-1 

————— 

Kurul’un 07/03/2013 tarihli ve 4308-150 sayılı Kararı ile Mercan Oto Emlak Petrol 

Otogaz İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları” 

başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 41 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/10/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299-19 sayılı Kararı ile Nura Petrol Ürünleri Nakliye 

İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 

hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü ve 

altıncı fıkrası gereği 326.222,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 326.222,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/11/1-1 

————— 

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390-118 sayılı Kararı ile Nura Petrol Ürünleri Nakliye 

İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6614/12/1-1 

————— 

 Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390-31 sayılı Kararı ile Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, istasyon otomasyon sisteminde ortaya çıkan arızaları 1240 

sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/13/1-1 

————— 

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390-41 sayılı Kararı ile Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/14/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390-39 sayılı Kararı ile Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

uyarınca 815.555,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/15/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299-77 sayılı Kararı ile Ziya Akaryakıt Ürünleri Petrol 

Turizm Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü fıkrası gereği 163.111,-TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 6614/16/1-1 

————— 

Kurul’un 13/03/2013 tarihli ve 4314/13 sayılı Kararı ile; İkitelli Vergi Dairesinin 313 057 

1473 vergi numaralı mükellefi DRM Havacılık Denizcilik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca 

yerine getirmesi gereken bayilik lisansı alma yükümlülüğünü yerine getirmeden akaryakıt satışı 

gerçekleştirerek, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına 

ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” 

fiilini işlediği tespit edildiğinden, “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, DRM Havacılık Denizcilik 

İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurul’un 02/05/2013 tarihli ve 4390/64 sayılı Kararı ile; 24/12/2012 tarihinde 

gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt 

ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı 

maddenin ikinci fıkrası hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca BAY/939-82/26611 numaralı bayilik lisansı sahibi Em-

Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar 

verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/18/1-1 

————— 

Kurul’un 07/03/2013 tarihli ve 4308/40 sayılı Kararı ile; 08/12/2012 tarihli denetimde 

tespit edildiği üzere, Dağıtıcısı haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrası 

hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine 

aykırılık teşkil ettiği, İstasyonunda fiyat ilan panosu bulundurmamasının Petrol Piyasası 

Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin 1 numaralı bendinin (a) alt bendine 

aykırılık teşkil ettiği, lisansına konu akaryakıt istasyonunda herhangi bir giydirme 

bulundurmamasının Petrol Piyasası Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ve Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı sahibi Gökselin Petrol Ürünleri Gıda 

Turizm İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/19/1-1 

————— 

Kurul’un 07/03/2013 tarihli ve 4308/136 sayılı Kararı ile; Yenimahalle Vergi Dairesinin 

448 010 2348 vergi kimlik numaralı mükellefi Gürsoy Akaryakıt Otogaz Petrol Ürünleri 

Madencilik Ticaret Limited Şirketi'nin, 05/11/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere, 5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca yerine getirmesi 

gereken lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeden otogaz LPG satışı gerçekleştirerek, 5307 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, "Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Gürsoy Akaryakıt Otogaz Petrol Ürünleri Madencilik 

Ticaret Limited Şirketi'nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/20/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 31 Temmuz 2013 – Sayı : 28724 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/04/2013 tarihli ve 4351/171 sayılı Kararı ile; Recep Yazıcıoğlu Caddesi 

Ömer Tuna Sokak No:2 Mamak / ANKARA adresinde faaliyet gösteren Kızılbey Vergi 

Dairesinin 616 004 6491 vergi numaralı mükellefi Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz İnşaat 

Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin, 11/09/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, 

5307 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca yerine getirmesi gereken 

lisans alma yükümlülüğünü yerine getirmeden otogaz LPG satışı gerçekleştirerek, 5307 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, “Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve 

soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, Mercan Oto Emlak Petrol Otogaz İnşaat Turizm 

Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/21/1-1 

————— 

Kurul’un 27/02/2013 tarihli ve 4299/68 sayılı Kararı ile; 14/08/2012 tarihli denetimde 

tespit edildiği üzere, Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 

akışkanlık düzenleyici müstahzar adı altında bazyağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların 

Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına 

aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 

aynı maddenin 2 inci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 

gösterdiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, 14/01/2010 tarihli ve MYĞ/2396-7/27078 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 

yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/22/1-1 

————— 

Kurul’un 07/03/2013 tarihli ve 4308-41 sayılı Kararı ile; BAY/939-82/31088 numaralı 

bayilik lisansına konu istasyonda kendi ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde kurumsal 

kimlik çalışmasını tamamlamamış olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (g) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın DAĞ/2552-4/27680 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım 

Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/23/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurulun 20/03/2013 tarihli ve 4322-34 sayılı Kararı ile; Süleyman Demirel Caddesi, 

Kemal Sunal Sokak, Semerkant Rezidans No:1 D:606 Büyükçekmece/ İSTANBUL adresli, 

15/09/2011 tarihli ve İHR/3419-2/30014 numaralı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Tezer İnşaat 

İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; 12/01/2012 tarihli tespite göre, 

Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne Jet A1 yakıtı temin 

etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 

nci maddesinin beşinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve 

aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Tezer 

İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı savunmasının 

alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6614/24/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-159 sayılı Kararı ile, MYĞ/3242-1/29543 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi İssan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise 

ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma 

ibraz etmekle yükümlü olmasına rağmen, söz konusu raporu 02/08/2012-12/11/2012 tarih 

aralığında Kuruma ibraz etmiş olduğunun tespit edilmiş olması ve bu durumun 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine 

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/25/1-1 

————— 

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/101 sayılı Kararı ile, 08.07.2011 tarih ve BAY/939-

82/29718 sayılı bayilik lisansı sahibi Kadimler Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ 

Oto Aksesuar Gıda İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 

23/05/2012 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 07.06.2012 tarihli 

ve 1220P00559001 sayılı analiz raporuna göre, Akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş 

etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı 

anlaşıldığından, Kadimler Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ Oto Aksesuar Gıda 

İnşaat Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası 

ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL) tutarındaki 

idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/26/1-1 

————— 

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/106 sayılı Kararı ile, 03.02.2005 tarihli ve BAY/432-

279/01209 sayılı bayilik lisansı sahibi Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı 

Tüketim Malları Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 

16/03/2012 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 04.04.2012 tarihli 

ve 1220P00303001, 1220P00303002, 1220P00303003, 1220P00303004, 1220P00303005, 

1220P00303006 sayılı analiz raporlarına göre, Akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş 

etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve 

seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik 

Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı 

anlaşıldığından, Kalafat Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları 

Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111-TL (Yüzaltmışüçbinyüzonbir TL) tutarındaki 

idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili 

mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası 

Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/27/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/104 sayılı Kararı ile, 23.08.2011 tarihli ve BAY/939-

82/29938 sayılı bayilik lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi’nin, 19.07.2012 tarihli ve A-033076 seri nolu faturaya göre bayilik lisansı kapsamında 

aldığı akaryakıtı Aslanpençe İletişim Gıda Tarım Hayvancılık Petrol Ürünleri Madencilik İnşaat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, 

dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin 

sayıldığı 38 inci madde (g) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı 

anlaşıldığından, Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 

“Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ” uyarınca 67.962.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL (Altmışyedibindokuzyüzaltmışiki TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/28/1-1 

————— 

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/32 sayılı Kararı ile, 23/03/2007 tarih ve BAY/939-

82/21692 sayılı bayilik lisansı sahibi Mikron Petrol ve Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılının muhtelif tarihlerinde Üçay Akaryakıt Lpg Taşımacılık 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve 

süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Mikron Petrol ve Petrol Ürünleri Pazarlama 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 

fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL (Yüzkırkyedibindokuzyüzotuzüç TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 
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içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/29/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-72 sayılı Kararı ile, MYĞ/2214-2/26464 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Petroil Madeni Yağ Pazarlama İmalat İthalat İhracat Nakliye Danışmanlık ve 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/30/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-86 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-2/27679 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Selçuklu Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Paketleme Nakliye ve Plastik Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan 

Kapasite Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş 

olması ve bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı 

Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık 

teşkil ettiği değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/31/1-1 

————— 

Kurul’un 03/04/2013 tarih ve 4351-56 sayılı Kararı ile, MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az % 50 olan Kapasite 

Raporunu 12/11/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmiş olması ve 

bu durumun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile aynı Kanunun 

20 nci maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği 

değerlendirildiğinden, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın onbeş gün içinde Kuruma 

gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/32/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 18.10.2012 tarih ve 4083-32 sayılı Kararı 

ile yazılı savunması alınan Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’ 

nin yazılı savunmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna intikalini müteakip soruşturma 

konusu ve yazılı savunması tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren 

Kurul 13.03.2013 tarih ve 4314-6 sayılı Kararı ile Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve 

Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 339.814- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 339.814- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük 

süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6614/33/1-1 

————— 

Kurul 02/05/2013 tarih ve 4390/33 sayılı Kararı ile, 06/05/2010 tarih ve BAY/939-

82/27671 sayılı bayilik lisansı sahibi Üçay Akaryakıt Lpg Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited 

Şirketi’nin, 2011 yılının muhtelif tarihlerinde bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Mikron 

Petrol Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle 

yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik 

lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci madde (g) bendine aykırılık teşkil ettiği ve 

süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Üçay Akaryakıt Lpg Taşımacılık Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 

belirlenen 61.638.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638.-TL (Altmışbirbinaltıyüzotuzsekiz TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6614/34/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  

Kurulun 27.3.2013 tarihli ve 4332-4 sayılı Kararı ile; 

Üçok İklimlendirme Isıtma Soğutma Sistemleri İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2011 yılında 

sertifika sahibi olmaksızın doğal gaz piyasasında yapım ve hizmet faaliyeti göstermek suretiyle 

4646 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "doğal gazla 

ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyetinin, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından 

gerçekleştirilemeyeceği" hükmüne aykırı hareket ettiği düşünüldüğünden, Doğal Gaz Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek 

olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ olunur. 6614/35/1-1 

————— 

Kurulun 03.04.2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kararı ile; “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak 

No:22 Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 

sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Haziran 

2012 dönemi “Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporu”nu 19.07.2012 tarihi bitimine kadar 

“Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla Kuruma bildirmemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6 Temmuz 2007 tarihli ve 

26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

maddesinin (b) bendine, aynı Kurul Kararının 5 inci maddesine, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü 

fıkrasının (f) bendine ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından; 

Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri 

gereğince belirlenen 815.555,-TL tutarlarındaki idari para cezası uygulanması ve söz konusu tüzel 

kişinin DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) 

Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 

0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul 

Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6614/36/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

BAY/939-82/29230 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Güneri Petrol Nakliye Otomotiv Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 23/10/2012 tarihinde yapılan 

denetimde, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z Petrol Enerji 

Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi olan istasyonda süresi içerisinde kurumsal 

kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesinin, Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (g) bendine aykırı olması sebebiyle, 13/03/2013 tarih ve 4314-20 sayılı Kurul kararı ile 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma 

prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 6614/37/1-1 

————— 

Kurulun 10.04.2013 tarih ve 4360-65 sayılı Kararı ile, Şerifali Mah. Kıble Sok. No: 22 

Ümraniye/İSTANBUL adresinde, 01.03.2012 tarih ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren Z Petrol Enerji Nakliye San. ve Tic. Ltd.Şti.’nin, Bursa İl Jandarma 
Komutanlığının 01.10.2012 tarih ve A-013884 sayılı tespit tutanağına göre; dağıtıcı değişikliğini 

lisansına 12.07.2012 tarihinde derç ettirerek, anılan tarihten itibaren bayisi olarak faaliyet 

gösteren Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Tic. ve San. Ltd.Şti.’ne ait akaryakıt istasyonundaki 

kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamamak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 
maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi 

içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, bayisine ait 

akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmasını tamamlamamak eylemi nedeniyle, 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı 

alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL. tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 

inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 6614/38/1-1 

————— 

BAY/939-82/29938 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Menderes Tarım Gıda Akaryakıt Ticaret 

Ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/10/2012 ve 08/02/2013 tarihlerinde 

yapılan denetimde, 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı Dağıtıcı Lisansı sahibi Z 
Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin süresi içerisinde bayisi olan 

istasyonda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamadığının tespit edilmesinin, Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırı olması sebebiyle, 13/03/2013 tarih ve 4314-24 

sayılı Kurul kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 
uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı 

savunmasının alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 

ilanen tebliğ edilir. 6614/39/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6496 Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun
6497 Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel

Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5021 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar
2013/5148 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan

Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

2013/5174 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin
Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren

Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

— Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

NOT: 30/7/2013 tarihli ve 28723 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Devlet Ormanları
İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmesi Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararı ile Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


