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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Eczacılık Fakültesi on yarıyıl.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir ders kredisi için katkı payı, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen miktarın ya-

rısının ilgili yarıyıldaki toplam ders kredisine bölünmesiyle belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Akademik Takvimde belirtilen Ders Kayıtları süresi içerisinde ders kaydı yapma-

yan öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen Ders Kayıtları süresi boyunca mazeretli olduk-

larını belgelemeleri halinde ilgili Birim Kurul kararı ile Akademik Takvimde belirtilen Kayıt

Yenileme süresi içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınır.”

“(4) Ulusal kredi değeri yarım bir değer olarak oluşan dersler için ulusal kredi değeri

bir üst rakama yuvarlanır.”



MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, üçüncü fıkrada belirtilen haftalık ders saati sı-

nırı koşulunu aşmamak üzere üst yarıyıllardan da ders alabilir. Buna göre bir öğrenci alt yarı-

yıllardan başaramamış ve alamamış olduğu dersi olmamak koşulu ile genel akademik başarı

not ortalaması 65,00 - 74,99 arasında ise en fazla dört, 75,00 - 84,99 arasında ise en fazla beş,

85,00 ve üzerinde ise istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçe-

vesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Birime kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumun-

dan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet tale-

binde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı

derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe

ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapı-

lacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün

öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü içinde değerlendirilir

ve karara bağlanır.” 

“(3) Lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir

yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin

muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %55 veya daha

fazlası ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin

birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve ikinci sınıfta okutulan toplam

kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. On yarıyıl eğitim-öğretim

veren programların dördüncü sınıfına intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta

okutulan toplam kredinin %85 veya daha fazlası, ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70

veya daha fazlası ve üçüncü sınıfta okutulan toplam kredinin %55 veya daha fazla kredilik

dersten muaf olması gerekir. Lisans programlarının son sınıflarına intibak yapılamaz.”

“(6) Muafiyeti yapılan öğrenci Alt Birim Kurulunun kararından sonraki beş iş günü

içerisinde ders ön kaydını yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağı-

daki şekilde ve aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “iş” ibaresi “ders” olarak değişti-

rilmiştir.

“e) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde Alt

Birim Başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin

bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan

toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri

toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırı-

lır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci öncelikle BZ ve/veya UZ ve/veya DZ notu aldığı dersi/dersleri açıldığı

ilk yarıyılda almak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla

tamamlayan, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen AKTS kredisi yeterliliğini en üst

düzeyde sağlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik ba-

şarı not ortalaması 60,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.”

“(4) Bir öğrencinin mezuniyeti Alt Birim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına 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) Merkez (Akademedya): Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini, 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2016 29827
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b) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ve Konya adına iletişim araştırmaları,
medya çalışmaları, tanıtım ve reklam çalışmaları yürütmek, Konya’da bulunan üniversitelerin
iletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak, yerel
kültür ve sanat üzerine yapılacak çalışmaları yürütmek, desteklemek, bilimsel toplantılar dü-
zenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına ve sivil
toplum kuruluşlarına destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çağdaş iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri yü-

rütmek.
b) Geleneksel ve yerel kültür ve sanat hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde organi-

zasyonları düzenlemek, destek vermek; konferans, sempozyum, panel ve seminer gibi bilimsel
toplantılar düzenlemek.

c) İletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak iletişim teknik ve strate-
jilerini kullanmalarını sağlamaya dönük eğitimler yapmak.  

ç) Ulusal ve uluslararası festivaller, etkinlikler, sergiler ve gösterimler düzenlemek, ya-
rışmalar organize etmek, arşiv çalışmaları yapmak.  

d) Konya tarihi ve sanatı konusunda araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek.
e) Üniversitenin ve Konya’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, konuyla

ilgili kısa filmler ve tanıtım filmleri hazırlamak.
f) İletişim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına katkı sağlamak.
g) Sivil toplum örgütleri ile iletişim bağlamında işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek. 
ğ) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık

yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
h) Merkezin kuruluş amacına, katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı gibi etkin-

likleri tertip etmek.
ı) Üniversite başta olmak üzere diğer kurumlara kurumsal iletişim ve medya konusunda

danışmanlık hizmetleri sunmak. 
i) Kitle iletişim araçlarının kullanımı ve içeriklerin üretimi hakkında atölye çalışmaları

yapmak, akademik gelişimlere dönük ulusal ve uluslararası uygulayıcıların katılacağı semi-
nerler düzenlemek.
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j) İletişim alanında yapılan eğitim faaliyetleri doğrultusunda Farabi ve Erasmus prog-

ramına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek ve bu doğ-

rultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.

k) Merkezin kuruluş alanına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-

dür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve

uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet

eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına

uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirile-

cek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları

aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından

iki üye Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değer-

lendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, ge-

lirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.
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ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.
d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda

Müdüre yetki vermek.
e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı

burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OTİZM ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (NEOTAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
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b) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faa-

liyetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı, tedavi ve eğitim merkezi olmak.

c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve eğitim ünitesi kurmak ve işletmek.

ç) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

d) Otizm spektrum bozukluğunun nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araş-

tırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek.

f) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel

kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.

ğ) Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluştur-

mak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak ülke içinde

veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve

benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

ı) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili yeni model ve yöntemler

geliştirmek, uygulamak. 

i) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye dönük faa-

liyetlerde bulunmak.  

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Tanı ve tedavi hizmetleri:

1) Erken tanı ve tedavi hizmeti için servis, poliklinik ve kapsamlı tanı ve tedavi ekibi

oluşturmak; tanı tedavi ekibi içerisinde öncelikle pediatrik nöroloji, pediatrik nöroradyoloji,

pediatrik beyin cerrahı, pediatrik ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, genetik uz-

manı, metabolizma uzmanı, çocuk psikiyatristi, KBB uzmanı, odyolog, fizyoterapist, uzman

hemşire, diyetisyen, EEG teknisyeni, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, dil
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terapisti, engelli eğitimi uzmanı yetişmesine katkı sağlamak veya Üniversite kadrosu içinde

yer alan öğretim üyesi, uzman, teknisyen, hemşire veya diğer ihtiyaç duyulan elemanları ça-

lıştırmak veya çalışmalarına destek olmak.

2) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

3) Merkez bünyesinde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerin erken dö-

nem eğitimlerini yürütmek, devam edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve

özel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek.

4) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek

veya ilgili birimlerce yürütülen araştırmaları desteklemek.

5) Gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak (afiliye) sağlık ve eğitim

hizmeti yürütmek.

b) Eğitim hizmetleri:

1) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim-öğretimi ile ilgili model ve yön-

temler geliştirmek ve uygulamak. 

2) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili ulusal veya uluslararası

kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak model ve yöntem transferi yapmak ve uygulamak. 

3) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili eğitici eğitimi programları

hazırlamak ve uygulamak. 

4) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili ebeveyn, bakıcı gibi ki-

şilerin eğitimini planlamak ve yürütmek. 

5) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin topluma katılımını sağlayıcı etkinlikler

yapmak. 

6) İleri yaş otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin kabiliyetlerine uygun meslekî

eğitim imkânı sağlamak, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin ge-

lişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle,

ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak otizm spektrum

bozukluğu olan bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamak.

c) Araştırma hizmetleri:

1) Merkezin amaçlarına uygun her türlü temel, klinik; bireysel veya disiplinler arası;

akademik, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak.

2) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek.

3) Araştırmalar için özel ve/veya kamu temelli mali destek temin faaliyetleri yürütmek.

4) Araştırma faaliyetlerini Merkez imkânlarıyla desteklemek.

5) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili deneysel modeller oluşturmak ve deney hayvanı

çalışmalarını yürütmek.

6) Kongre, sempozyum, çalıştay gibi çalışmaları yürütmek. 

(2) Diğer faaliyetler şunlardır:

a) Bağış ve destek toplama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez amaçlarına uygun her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

c) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi;

misafir ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için

uygun altyapı ve hizmet ortamlarını oluşturmak ve bu kişileri desteklemek.
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ç) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlemek.
d) Merkezin amaçlarına uygun konularda üniversite içinde, ulusal veya uluslararası ya-

rışmalar düzenlemek ve/veya ödüller vermek.
e) Etik ve bilimsel altyapı eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.
f) Araştırmacı, eğitici, öğretim elemanı, idareci ve destekçilere maddi ve manevi ödüller

vermek.
g) Otizm spektrum bozukluğu konusunda bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen otizm spektrum bozukluğu ile ilgili alanlarda çalışan

profesör veya doçent unvanlı tıp fakültesi veya eğitim fakültesi (özel eğitim bölümü) öğretim
üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı (birisi eğitim fakül-
tesinden) olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün gözetim ve denetimi
altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen müdür
yardımcılarından biri, müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üyelerin-
den biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında
tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması duru-
munda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni müdür görevlendirilinceye
kadar Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâleten Müdür olarak görevlendi-
rilir. Görev süresi dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebi-
lirler. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak.
d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yaparak, Merkez organlarında belirlenen faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal
ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sun-
mak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını her takvim yılının başlan-
gıcından bir ay önce ve faaliyet raporlarını her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rek-
törlüğe sunmak.
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g) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili birimleri oluşturmak, çalışanlar arasında görev

paylaşımı yapmak ve işbirliğini sağlamak. 

ğ) Merkezin amaç ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

otizm alanında, yoksa otizmle ilişkili alanlardan (ikisi eğitim fakültesi özel eğitim bölümü,

ikisi tıp fakültesi ergen ve çocuk psikiyatrisi alanlarından) görevlendirilen dört öğretim üyesi

olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süreyle görevlendi-

rilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, Müdürün daveti üzerine, Müdür tarafından

belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üye sayı-

sının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü topla-

nabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık programını hazırlamak.

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Müdürün gündeme getireceği diğer konularda kararlar almak.

e) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlen-

dirmek ve onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonelle karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında

satın alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis

edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER VE HAZIRLIK SINIFLARI 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesinin zorunlu ve isteğe

bağlı yabancı diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları,
uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

diller hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavla-
rına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve
esaslara 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) bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık sınıfı: Üniversitenin Yabancı Diller Hazırlık Sınıflarını,
b) İlgili birimler: Yabancı dil hazırlık sınıflarını bir fakülte çatısı altında organize eden

ve kendi bölümünün öğrencilerine yabancı dil hazırlık eğitimi veren birimleri,
c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Üniversitesinde eğitim dili Türkçe

olan ancak kendi istekleri ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için düzenlenen yabancı
dil hazırlık sınıflarını,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,
f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
g) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Sakarya Üniversitesinde eğitimin tamamen bir

yabancı dilde yürütüldüğü ya da derslerinin %30 oranında bir yabancı dilde yapıldığı prog-
ramlar için düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıflarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Diller Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere yabancı dilde oku-

duğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini kültürel ve sosyal ha-
yatta yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak üzere, Avrupa Ortak Dil Referansı
(CEFR) çerçevesinde verilir. 
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(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi programları ilgili fakülte birimleri ve Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından düzenlenir. Hazırlık sınıfları akademik takvimi ilgili fakülte kurulları

ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi üzerine Senatonun onayı ile belirlenir

ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki ya-

rıyıldan oluşur. Haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir. Gerekli hallerde, ilgili

birimlerin önerileri ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapıla-

bilir.

(4) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık eğitimi derslerine devam

zorunludur. Öğrenci, öngörülen toplam yıllık ders saatinin %15’ine devam etmemesi halinde

devamsızlıktan kalır. Mazeret ve rapor süreleri devamsızlıktan sayılır. Ancak, sağlık raporunun

heyet raporu olması durumunda belirtilen süre toplam devamsızlıktan düşülür.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.

(6)  Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin

transkriptlerinde, yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı belirtilir.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim

programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde öde-

mek zorundadır.

(8) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eği-

tim-öğretim programlarından ders alamazlar.

(9) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.

(10) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programla-

rının öngördüğü kanuni eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. 

(11) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi en çok iki yıldır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 6 – (1) Öğretiminin tamamen veya en az %30 yabancı dille verileceği taahhüt

edilen programlarda hazırlık sınıfı uygulaması zorunludur.  

(2) Üniversite tarafından talep edilen yabancı dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler,

söz konusu yeterlikleri sağlayana kadar ilgili önlisans, lisans veya lisansüstü derslere başlaya-

mazlar.

(3) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt

haftası süresince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, ilgili birimler ve Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık

sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş ol-

maları gerekir:

a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil ye-

terlik sınavından 100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak,
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b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan, merkezi yabancı
dil sınavları ile eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavla-
rında CEFR kapsamında B2 düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olmak ve belgelemek,

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,

ç) Üniversitenin veya başka bir üniversitenin son iki yılda ilgili yabancı dil hazırlık
programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak veya son iki yılda başka bir üniver-
sitenin yaptığı ilgili yabancı dil yeterlik sınavını  başarmış olmak. Ancak, Üniversitenin ulus-
lararası diğer eğitim kurumları ile ortak olarak yürüttüğü lisans ve önlisans program öğrencileri
için, başka bir üniversitenin yaptığı yeterlik sınavını başarmış olmak kendilerine muafiyet sağ-
lamaz.

(2) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan, dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık,
çeviri bilim, yabancı dil eğitimi bölümleri öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğ-
rultusunda farklı muafiyet puanları isteyebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Yeterlik sınavının uygulamasına ilişkin esaslar ilgili birim kurulları
ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. İlgili birimlerin ve Yabancı Diller Yük-
sekokulunun önerisi ve Senato kararı ile yeterlik sınavı için uluslararası kabul gören sınavlardan
biri yaptırılabilir. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Seviye tespit sınavı

MADDE 9 – (1) Seviye tespit sınavı, hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin
yabancı dil seviyelerini ölçmek ve bu değerlendirme sonucunda öğrencileri aynı seviyeden
oluşan sınıflara yerleştirebilmek için yapılır. Öğrenciler düzeylerine göre başlangıç, orta ve üst
düzeylerden oluşan gruplara ayrılır. 

(2) Bu gruplar kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders
sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirme-
yen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sı-
navından sonra gerekli görüldüğü takdirde grubu değiştirilebilir. Hiçbir değişiklik sadece öğ-
rencinin talebi ile yapılmaz. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan baş-
langıç grubuna yapılır. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ait oldukları grupların ders progra-
mına tabi olurlar.

Sınavlar ve notlar

MADDE 10 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından
oluşup, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir.

(2) Ara sınavlar, her iki dönem de 3’er sınav olmak üzere toplam 6 sınav olarak uygu-
lanır ve bu sınavların aritmetik ortalaması yıl içi sınav notu olarak %50 oranında genel başarı
notuna yansıtılır.

(3) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler girebilir. Yılsonu
sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucu %80, sözlü sınav
sonucu %20 oranlarıyla yansıtılarak yılsonu başarı notu hesaplanır. Yılsonu başarı notu genel
başarı notuna %50 oranında yansıtılır. Öğrenciler yılsonu veya bütünleme  sınavından en az
70 puan almak zorundadır.
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(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz. 

(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun %50’si ile yılsonu/bütünleme sınav notunun

% 50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması

gerekir.

(6) Üniversitenin zorunlu hazırlık uygulanan, dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık,

çeviri bilim, yabancı dil eğitimi bölümleri öğrencileri için ilgili birimler, Senato kararları doğ-

rultusunda farklı başarı notları isteyebilirler.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 11 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içinde ilgili

birime yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde hata yapılıp yapılmadığına

dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine, yapılacak inceleme sonucunda hata tespit edilirse,

ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin bitiminden

sonra hiçbir not değişikliği talebi işleme alınmaz.

Mazeret sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınav, yılsonu sınavı ve bü-

tünleme sınavına katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen

esaslara göre ilgili birim kurulunca, Yabancı Diller Yüksekokulunca karar verilir. Mazeretler

kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını ilgili birim, Yabancı Diller

Yüksekokulunca belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç iş

günü içerisinde yazılı olarak ilgili birime, Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılır. Bu süre geç-

tikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 13 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen öğrencilerden yeterlik sınavında

ya da hazırlık sınıfları yılsonu sınavında başarılı olan öğrencilerin ilgili programlarının birinci

sınıflarına kaydı yapılır. Başarısız öğrenciler, yabancı dil yeterliğini sağlamadan kendi bölüm

derslerini alamazlar.

(2) Hazırlık sınıfları süresince yabancı dil yeterliliğini 7 nci maddede belirtilen sınavlar

aracılığıyla sağlayan öğrenciler izleyen akademik dönemde kayıtlı bulunduğu bölüm/program

derslerini alabilir.

(3) Zorunlu hazırlık uygulaması olan, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren

önlisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam

etmesine rağmen hazırlık eğitimini iki yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans

ve lisans öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir

programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt

yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt

yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan prog-

ramlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.
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(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sını-

fından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınavların

sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kal-

dıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim

süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde ya-

rarlanamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı

MADDE 14 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller

Yüksekokulunun önerisi üzerine Rektörlük onayı ile belirlenir. Bir bölüm için belirlenen kon-

tenjanın % 50’si dolmaz ise, o bölüm için o yıl yabancı dil hazırlık programı açılmayabilir ve

ilgili bölüme ait kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir. Konu ile ilgili düzenleme Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu tarafından yapılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması

halinde, istekliler ilgili bölüme ait ÖSYM yerleşme puanı esas alınarak kontenjan sınırları için-

de hazırlık sınıfına kaydedilir.

Başvuru ve kayıt

MADDE 15 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri

sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapılır.

Eğitim-öğretim 

MADDE 16 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de, bu Yönetme-

likte belirtilen genel esaslar uygulanır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına göre

yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre kanuni öğretim süresine dâhil

değildir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilemez.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından

en geç on iş günü sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık

sınıfından ayrılamazlar.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 17 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğ-

rencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başarı belgesi verilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı

programa devam edebilir. Bu öğrencinin, yılsonu veya bütünleme sınavı sonunda genel başarı

notu 50-69 arasında ise bölümünde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak

kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğ-
rencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak
zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. 

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul
ve meslek yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlendirilir ve
yürütülür. 

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 19 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100
puan üzerinden 50 ve yukarı puan alanlar öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf
olurlar.

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş
öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak
muaf sayılma talebinde bulunabilir.

(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, ka-
yıtlı olduğu fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.

Başarı durumu

MADDE 20 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-
karya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 21 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Sakarya Üniversitesi
Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato kararları ile ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 24/2/2014 tarihli ve 28923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-
karya Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE  24 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programları çerçevesindeki eğitim, öğretim, araştırma ve

uygulamalar ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19,

44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim-öğretim programının yürütülmesine ilişkin faa-

liyetlerin tarih ve dönemlerinin belirlendiği ve Senato tarafından kabul edilen zaman çizelge-

sini,

c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

d) Anabilim/anasanat dalı: Türk-Alman Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti

veren enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalının lisansüstü

eğitim programlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim dalı

başkanlarından oluşan kurulu,

g) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında

Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmayı,

ğ) Bilim dalı: Anabilim/anasanat dalı içinde eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama

yapan birimi,

h) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde

eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,
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ı) Diploma eki: Diplomaya ek olarak verilen ve diploma sahibinin aldığı eğitimin ya-

pısını, düzeyini, içeriğini ve statüsünü belirli standartlar çerçevesinde tanımlayan, uluslararası

şeffaflığı ve eğitim sonucunda kazanılan niteliklerin (diploma, derece, sertifika ve benzeri)

ulusal/uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmayı amaçlayan ve diploma ile birlikte verilen

belgeyi,

i) Eğitim-Öğretim Dönemi: İki yarıyıla tekabül eden eğitim-öğretim süresini,

j) Enstitü: Türk-Alman Üniversitesine bağlı enstitüleri,

k) Enstitü kurulu: İlgili enstitünün müdür, müdür yardımcıları ve anabilim/anasanat

dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel ku-

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

n) Kredi: Aksi belirtilmedikçe bir programda öngörülen dersin teorik ve/veya uygulama

ders saatini,

o) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,

p) Tez danışmanı: Enstitüde tezli veya tezsiz lisansüstü programına kayıtlı öğrencilere

rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

r) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

on dört haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim ku-

rulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

çerçevesinde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun

görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla lisansüstü öğretim yapmak üzere bölüm veya

anabilim/anasanat dalından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim/anasanat dalı

açılabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/ anasanat dalının başkanı enstitü müdürü tarafından üç

yıl süre ile atanır.
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(3) YÖK kararıyla lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı

yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulan-

masına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yurt içi yükseköğretim kurumları ile ilgili

ortak programları, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğ-

retim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğ-

retim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve iste-

nilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen

süre içinde teslim etmeyen veya eksik teslim eden adayların başvuruları işleme konmaz. Baş-

vurularda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil

kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha

az ise ilgili enstitü yönetim kurulu o yarıyıl için söz konusu lisansüstü programın açılmamasına

karar verebilir.

Derslerin belirlenmesi ve ders görevlendirmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,

enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin

hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir

ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler için tez danışmanının

atandığı tarihi izleyen yarıyıl başından itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan

dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin ihtiyacını karşılamak üzere veya tezine yö-

nelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi her yarıyıl ile yaz

tatillerinde de devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini

almak zorundadır.  Her yarıyıl sonu uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya

birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora derecesine sahip

öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde yuka-

rıdaki usule uygun ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim

kurumlarından da görevlendirme yapılabilir.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili

esaslar ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

Sınav jürisi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınav jürileri, ilan edilen her program

için üç asil, iki yedek olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
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Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Enstitülerde lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-Almanca veya Almanca,

gerek görüldüğünde Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-Almanca veya

Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin

en az %30'unu yabancı dildeki derslerden almak zorundadırlar. Hangi anabilim/anasanat da-

lında hangi dilde öğretim yapılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Senatonun

kararı ile belirlenir.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, alınacak öğrenci

sayısı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü kurulunca belirlenir ve Senato onayı ile ka-

rara bağlanır.

(2) Doğrudan veya yatay geçiş yöntemi ile öğrenci kabul edilecek lisansüstü program-

ların adları, başvurma şartları, istenilen belgeler ve diğer hususlar ilanla duyurulur. Bu ilanda

yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

Kayıt dondurma

MADDE 10 – (1) Öğrencinin başvurusu ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğre-

nim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en

fazla dört yarıyıl kayıt dondurma işlemi yaptırabilir. Kayıt dondurma başvuruları yarıyıl ba-

şında, kayıt yenileme dönemi içerisinde yapılır. Kaydı dondurulan öğrencinin o yarıyıl öğrenim

süresine dâhil edilmez.

Mezuniyet

MADDE 11 – (1) Kayıtlı olduğu tezli veya tezsiz program çerçevesinde aldığı lisans-

üstü dersleri, tezli yüksek lisans programlarında ve doktora programında tezini başarıyla ta-

mamlayan ve en az 3,00 AGNO ile anabilim/anasanat dalı programlarında belirtilen şartları

yerine getiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanırlar.

Genel Esaslar

MADDE 12 – (1) Adayların başvurusuna ve kabulüne ilişkin esaslar, ALES puanının

%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eği-

tim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi ile enstitü kurulu tarafından kabul edilir ve Senato tarafından onaylanarak belirlenir.

(2) Çift diploma veya ortak diplomaya yönelik ortak programlar; Anlaşma ve ikili an-

laşmalar çerçevesinde çift diploma veya ortak diplomaya yönelik yürütülen programlara öğ-

rencilerin seçilmeleri, kayıtları, ders seçimleri, danışman atamaları, tezlerinin yürütülmesi ve

mezuniyet işlemleri dâhil olmak üzere öğrencilikle ilgili tüm işlemleri ve akademik takvimin

oluşturulması; Anlaşma, ikili anlaşma, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim

Öğretim Programlarına Yönelik Yönetmelik uyarınca hazırlanan protokol ve ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yürütülür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların bir lisans diplomasına

veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans

diplomasına sahip olmaları gerekir. Öğrencilerin şartlı ön kabul için lisans öğrenimlerinin son

yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Başvurduğu alana ilişkin puan türünde ALES’ten en az 55 standart puandan az ol-

mamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans

programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde

taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, eğitimin tamamen veya kısmen

yabancı dilde yapıldığı programlarda, programın gerektirdiği yabancı dildeki YDS’den en az

65; Türkçe ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 50 dil puanı almış olmaları gerekir.

Uluslararası kabul gören ve eşdeğerliliği kabul edilen veya Üniversitece düzenlenebilecek bir

sınavdan yukarıda belirtilenlere eşdeğer puan almış olanlar da ilgili yabancı dil şartını yerine

getirmiş kabul edilirler. Anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı

ile bu puanlar değiştirilebilir. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin

anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurum-

ları veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar

başvuru için aranan yabancı dil puanı koşulundan muaftır.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi

ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonu-

cunun %30’u etki edecek şekilde toplanarak yapılır. Programa yerleştirilebilmek için toplam

puanın, en yüksek nottan başlanarak yapılacak not sıralamasında kontenjan dâhilinde kalması

gerekir. Enstitü yönetim kurulu, gerekli görülen durumlarda puan barajı getirebilir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 14 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; Tezli yüksek li-

sans diplomasına, en az 65 dil puanına ve başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES

puanına sahip olmaları gerekir. Senato, ilgili programın özelliklerini dikkate alarak ilave baş-

vuru koşulları belirlemeye ve aranacak koşulların nihai başarı notunun belirlenmesindeki etki

derecesine karar vermeye yetkilidir. Bu durumda ALES puanının etki derecesi % 50’den az

olamaz.

(2) ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato

kararı ile yükseltilebilir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.
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(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat

dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak üniversite senatosunun kararı ile

ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belir-

lenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Yurt dışı öğrenci başvuru şartları

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için başvurdukları programın durumuna

uygun ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen fakülte ya da yüksekokullardan lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Başvurdukları lisansüstü eğitim programının dilinin Almanca veya İngilizce olması

durumunda, program dilinde ve en az üç yıl süreli (lise, lisans, yüksek lisans veya doktora gibi)

bir programı tamamlayarak diploma almış olmaları ya da 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen yeterlik şartlarından birini sağlamaları gerekir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil bilgisi yeterliliği konusunda Üniversite Yö-

netim Kurulu karar verir.

(4) Yurt dışı adayların lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin diğer şartlar, il-

gili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi

alınarak Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında Senato tarafından belirlenen

yabancı dil asgari yeterlik düzeyini sağlayamayan öğrenciler için 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca

yabancı dil hazırlık programı açılabilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe hazırlık programı açılması ve kabul şartları

konusunda Senato karar verir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların

eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı

alanlarda almış olanlar.

b) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı ile aynı

bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.
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c) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda

almış olanlar.

ç) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programıyla aynı bilim dalında

aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda

başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen iki yarıyıllık süre, bu Yö-

netmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-

daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı esasları, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili kurul

önerisi üzerine Senato onayı ile yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olan veya yedinci veya sekizinci

döneme kayıt yaptırmış ve önceki dönemlerdeki derslerinden başarılı olan öğrenciler ilgili ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere

özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan

derslere kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere

devam ve başarı durumu enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez; aldıkları dersleri ve notlarını gös-

teren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler başarılı oldukları dersleri yüksek

lisans programlarında kredili dersler olarak saydırabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen

öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, mua-

fiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve

Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya

eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programlarında

ilk yarıyılını başarıyla tamamlamış olanlar, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş

başvurusu yapabilirler.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyenlerin Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci ka-

bul ve başarı şartlarını sağlamış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin programa kabul ve intibakına

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karar

verilir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebi-

lecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne

bildirir. Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Senato tarafından karara bağ-

lanır.
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(4) Yüksek lisans ve doktora programlarına ancak ikinci yarıyıl başında yatay geçiş ya-

pılabilir.

(5) Yatay geçişle ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim

kurulu, her program için en fazla ilan edilen kontenjan sayısı kadar yedek aday belirleyebilir.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili ens-

titü müdürlüğü tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kesin kaydını yap-

tırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda

istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti,

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 21 – (1) Öğrencilere ders seçme/tez/proje ve yükümlü olmaları halinde ilgili

mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yeni-

lemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler

Senato tarafından belirlenir. Öğrenci her dönem akademik takvimde belirtilen süreler içinde

ders/tez döneminde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Yürürlükte olan mevzuat gereğince yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğ-

renim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından ya-

rarlanamaz.

Tez danışmanı atanması

MADDE 22 – (1) Her öğrenci için tez danışmanı, öğrencinin bağlı bulunduğu anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite kadro-

sunda bulunan öğretim üyeleri arasından en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Doktora

programlarında tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere

sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-

öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin

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

kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Doktora programlarında

öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi

yönetmiş olması zorunludur. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görevi anabilim/anasanat dalı

başkanı yürütür.
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(3) İkinci bir danışman atanmasının gerekli olduğu durumlarda ikinci tez danışmanı,

birinci tez danışmanının gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile atanır. İkinci tez danışmanı olarak bir yükseköğretim kurumunda

çalışan doktora derecesine sahip bir öğretim üyesi veya yükseköğretim kurumu dışında kamu

veya özel sektörde çalışan doktora derecesine sahip bir araştırmacı da seçilebilir.

(4) Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya tez danışmanının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(5) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık

nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin tez danışmanlarının görevleri sona erer.

(6) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-

renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim

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

görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Ders alma ve bırakma

MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen

tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve uzmanlık alan dersi adı altında eğitim-öğretim prog-

ramlarında yer alır.

(3) Yarıyıl başında kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-

bırakma günlerinde ders alma, ders değiştirme, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim

kurumlarından lisansüstü dersler alabilirler.

Değişim programları

MADDE 24 – (1) Anlaşma ve ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj

programları uygulanabilir. Öğrenciler değişim programları çerçevesinde, bir veya iki dönem

ilgili üniversitelere gönderilebilir, yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci

kabul edilebilir.

(2) Anlaşma ve ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi

ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır. Derslerin isim olarak birebir

örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir.

(3) Değişim programlarını yürütülme şekli Senato tarafından belirlenir.

(4) Anlaşma ve ikili anlaşmalar çerçevesinde çift diploma ve ortak diplomaya yönelik

ortak program yürüten bölümlerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları notları, olduğu

gibi not durum belgesine işlenir.

(5) Anlaşma ve ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen

öğrencilerin işlemleri; anlaşma ve ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurul

kararı ile yürütülür.
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Ders saydırma

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin değişim programları çerçevesinde veya özel öğrenci

statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış

olduğu ve başarılı olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla saydırılabilir.

(2) Lisansüstü öğrencisinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim

gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari ders kredisinin yarısını geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere %60 devam zo-

runludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %40’'ından fazlasına devam etmeyen öğrenci, o dersin

ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye (Z) notu verilir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başar-

mak zorundadır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için devam şartı aranır.

(2) Başarısız olunan dersin takip eden yarıyılda açılmaması veya programdan kaldırıl-

mış olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olunan dersin yerine başka bir lisansüstü

dersi alınabilir.

(3) Örgün eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin

tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar

ödenir.

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı: Yazılı, sözlü,  proje, ödev, laboratuvar, atölye ve

benzeri çalışmalardan oluşabilir.

b) Bütünleme sınavı: Akademik takvimde ilan edilmesi halinde bütünleme sınavına,

yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz gir-

meyen öğrencilerle, sınava girip de başarısız duruma düşen veya notunu yükseltmek isteyen

öğrenciler girer. Bütünleme notu yarıyıl/yılsonu notu olarak işlenir. Bütünleme sınavına gir-

meyen öğrenciye (S) notu verilir.

c) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul

edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Ma-

zeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sı-

navının mazereti bütünleme sınavıdır. Bütünleme sınavının mazereti yoktur.
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Ders değerlendirme esasları

MADDE 29 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarının ayrı veya birlikte

değerlendirilmesi ile elde edilir. Birlikte değerlendirmede ara sınavın başarı notuna katkısı

% 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ba-

şarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim üyesi tarafından

aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir ve yarıyıl sonunda akademik takvimde belir-

lenen sürede ilan edilir. Senato; lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma

şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile

ilgili hususlarda değişiklik yapabilir.

a)

Başarı Notu Ağırlık-Açıklama

AA Pekiyi 4,00

BA Çok iyi 3,50

BB İyi 3,00

CB Orta Üstü (Koşullu Geçer) 2,50

CC Orta (Koşullu Geçer) 2,00

DC Geçmez 1,50

DD Geçmez 1,00

F Geçmez/Başarısız 0,00

G Geçer/Başarılı -

Durum Notu Açıklama

E Eksik -

I İzinli -

M Muaf -

S Yarıyıl sonu sınavına girmemiş -

T Tez çalışması devam ediyor -

Y Yeterliliğe hazırlanıyor -

Z Devamsız -

b) Ortalamaya katılan notlar öğrencinin bir lisansüstü dersinde gösterdiği başarı düze-

yini belirtmek için o dersin öğretim üyesi tarafından verilir. Bu notlardan;

1) AA, BA ve BB; geçer notları,

2) CB ve CC; koşullu geçer notları (bu notları alan öğrencinin, AGNO’sunun en az 3,00

olması kaydıyla bu dersi şartlı olarak başarmış kabul edilir),

3) DC ve DD; geçmez notları,

4) F; başarısız notu

temsil eder.
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c) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir.

1) G; (Geçer) notu, tez jürisinin onayladığı teze, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

verilir.

2) G veya F; notu olarak tanımlanmış olan tez dersi hariç bir dersin tamamlandığını

göstermek üzere dersin öğretim üyesi tarafından verilir.

3) Öğrencilerin Üniversitede izledikleri lisansüstü programına kabul edilmeden önce

başka lisansüstü programlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasından; ilgili enstitü

yönetim kurulunun nakillerini onayladığı dersler için, enstitü yönetim kurulu tarafından ve-

rilir.

4) Kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki öğrenimi sırasında Üniversite dışındaki

yükseköğrenim kurumlarından alınmış ve başarıyla tamamlanmış lisansüstü derslerde ilgili

enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

5) E; (Eksik) notu, dersi veren öğretim üyesinin kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. E notunun, yarıyıl

notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,

özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatı-

labilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin

verildiği enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine ve o anabilim/anasanat dalının bağlı

bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevril-

meyen E notu kendiliğinden F notuna dönüşür.

6) I; (İzinli) notu; bu Yönetmeliğe uygun olarak izinli sayılan öğrencilere verilir.

7) M; (Muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

8) S; (Yarıyıl sonu sınavına girmemiş) notu, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğ-

rencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. S notu, bir

sonraki yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce giderilmezse, öğrencinin notu F olur. An-

cak, uzayan hastalık gibi olağanüstü durumlarda, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir.

Uzatılan süre, izleyen yarıyılın ders ekleme-bırakma süresini aşıyorsa, öğrenci bu yarıyıl için

izinli sayılır.

9) Y; (Yeterliliğe hazırlanıyor) notu, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına

girmeye hak kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını gös-

termek üzere verilir.

10) T; (Tez çalışması devam ediyor) notu, teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının

başarıyla sürmesi halinde, çalışmalarının izleyen yarıyılda da devam edebilmesi için tez da-

nışmanı tarafından verilir.

11) Z; (Devamsız) notu, devam zorunluluğu olan derslerde devam şartını yerine getir-

memiş olan öğrenciye verilen nottur.
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ç) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde; ilgili öğretim üyesinin yanlışlığı ge-

rekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne en geç izleyen yarıyılın kayıt döneminin

sonuna kadar bildirmesi gerekir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar ilgili enstitü yönetim ku-

rulu tarafından verilir. Notlardaki yanlışlıklar izleyen yarıyılın kayıt döneminin sonuna kadar

giderilmediği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

(3) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında

ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli

biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda

saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tara-

fından belirlenen usullere göre yapılır.

(4) Ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin belgeler yedi günlük not itiraz süresinin

sonunda enstitüye teslim edilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 30 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) her bir dersten elde edilen

başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonuçların toplamının, top-

lam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür

ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane

0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan ya da sınavına

girilen koşullu geçtiği derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek

esaslara göre yürütülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak

yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli

not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Not düzeltmesi konusunda kararı

enstitü yönetim kurulu verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programları örgün ikinci öğretim yöntemi ile yürütülebilir.
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Amaç

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak;

a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,

b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,

c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,

ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve

çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki

gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,

yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu

değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışma-

lara uygulayabilmesini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygu-

lama faaliyetleri ile tez/dönem projesi çalışmasını,

kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 34 – (1) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda

26 ncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi, 90 AKTS’den az olmamak kay-

dıyla en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı

yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor

vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 70 puan almak

ve not ortalaması en az 85 olmak şartıyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-

mına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü

yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

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

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

versite ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 36 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçün-

cü yarıyıldan itibaren, 22 nci maddeye göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu atanmasını takip eden akademik

takvimdeki ders alma-ders bırakma günlerinin sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek

üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı

ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-

renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda

yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dö-

nem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini

tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp

bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öne-

rilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak

üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması

halinde, öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez

çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-

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

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

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

kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi

sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın

görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en

fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programları yurt içi/yurt dışı ortak veya çift diplomalı yüksek

lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri

ilgili mevzuata göre belirlenir.

Süre

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

tamamlanır.

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

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-

nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan

veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca ilgili programdaki tüm yükümlülükleri yerine getiren öğ-

renciler, üçüncü yarıyıl sonunda öngörülen AKTS kredisini almış sayılarak programı tamam-

layabilirler.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi

MADDE 39 – (1) Yüksek lisans tez konusu, öğrenci ve tez danışmanı tarafından birlikte

belirlendikten sonra hazırlanacak tez önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görü-

şüyle beraber, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/sanat dalı başkanlığı tarafından

enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu ve önerisi üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen değişiklikler

tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra

enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

önünde sözlü olarak savunur.

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

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

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

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

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden

oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin asıl ve yedek jüri üyesi sayısı kadar nüs-

hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden

yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığı

aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

yedi, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav tarihi, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve

en az üç gün önce jüri üyelerine bildirilir.

(2) Jüri üyeleri aralarından birini başkan seçer. Tez savunma sınavı tez çalışmasının su-

nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi

yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça sınav izleyicilere açıktır ve en az 45, en çok 90 dakika

sürelidir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye davet edilir. Jüri üyeleri sınava uzaktan erişim

yöntemi ile katılabilirler. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapıla-

mayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye bil-

dirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci

kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
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(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez

hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri

üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili jüri başkanı tarafından tez sı-

navını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini

ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre

içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye

bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız

olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 42 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları sağlamak

kaydıyla yüksek lisans tezinin son şekli verilmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda kay-

dedilmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim

eden öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Yüksek lisans

programını tamamlamış kabul edilen öğrenciye, programın adı enstitü müdürü ve Rektörün

imzasını taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir. Diplomaya öğrencinin mezuniyet tarihi,

diploma numarası, T.C./YU kimlik numarası yazılır ve tez başlığı eklenebilir.

(2) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte programın niteliklerini, alınan dersleri

ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir diploma eki de verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç

MADDE 43 – (1) Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve de-

ğerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanla-

rındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili

araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir

bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini

ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini

amaçlayan bir programdır.

Kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en

az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk

iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam

en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2017 – Sayı : 29964



(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-

tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavı ve yeterlik komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına

girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından kabul edilen yö-

netmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci ya-

rıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-

terlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu

dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
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olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-

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

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

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan en az 75 alınması gerekir. Sınav jürileri öğ-

rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya

başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

ile ilişiği kesilir.

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

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

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının 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 enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-

bilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 48 – (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, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
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etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

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

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

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

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

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

savunur.

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

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte, asıl ve yedek jüri üyesi sayısı kadar tez nüshasını enstitüye teslim

eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve

jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile

birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez

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

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

mına açık olarak yapılır.

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

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

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
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Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 51 – (1) Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

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

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

teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-

zanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı, tez başlığı, Enstitü Müdürü ile Rektörün imzası

bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 52 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 1/4/2009 tarihli ve 5849

sayılı Kanunla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma,

ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 2/6/2014 tarihli ve 29018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-

Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2010/266 
KARAR NO : 2016/768 
Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan hakkında Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 25/11/2016 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e, 67/2 maddeleri delaleti 
ile 5217 sayılı CMK'nun 223/8 maddeleri gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle 
düşürülmesine karar verilen Fikret ve Bahriye kızı, 1984 doğumlu, Bulgaristan vatandaşı 
HAYRİE FİKRET ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1) Her ne kadar sanık Hayrie Fikret Ali hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 

cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da, atılı suç yönünden olağan zamanaşımı 
süresinin dolduğu anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2 maddeleri delaleti ile 5271 
sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine, 

2) Dosya kapsamında yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 
Dair, sanığın yokluğunda, kararın öğrenildiği tarihten (karar yüzüne karşı verilenler için 

tefhim ve yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğ tarihinden) itibaren 7 gün içinde 
mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibi tarafından zapta 
geçirilmesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar 
açıkça okunup usulen anlatıldı. 11475 

———— 
ESAS NO : 2007/123 
KARAR NO : 2016/759 
4926 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçundan hakkında Mahkememizin yukarıda 

Esas ve Karar numarası yazılı 25/11/2016 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/2 
maddeleri delaleti ile 5217 sayılı CMK’nun 223/8 maddeleri gereğince kamu davasının 
zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilen Boris ve Madina kızı, 30/08/1976 Rusya 
doğumlu, Rusya Zalukakaja Kabardino Balkarya nüfusuna kayıtlı Fatıma BZHAKHOVA ve 
Benik ve Anjela kızı, Rusya 10/06/1967 doğumlu, Rusya vatandaşı, Armen TSATURYAN tüm 
aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar ve katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çorlu 
Havaalanı Gümrük Müdürlüğü vekili Hazine Avukatı Hasan AKBIYIK'ın 29/11/2016 tarihli 
istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Çorlu Havaalanı Gümrük Müdürlüğü vekili Hazine Avukatı Hasan 
AKBIYIK'ın 29/11/2016 tarihli istinaf dilekçesinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1) Her ne kadar sanıklar Armen Tsaturyan ve Fatıma Bzhakova haklarında 4926 sayılı 

Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmışsa da, 
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atılı suç yönünden olağan zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK'nın 
66/1-e, 67/2 maddeleri delaleti ile 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince kamu davasının 
zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine, 

2) Dosya kapsamında yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 
Dair, katılan vekilinin yüzüne karşı, sanıkların yokluğunda, kararın öğrenildiği tarihten 

(karar yüzüne karşı verilenler için tefhim ve yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğ 
tarihinden) itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile veya sözlü beyanın 
zabıt katibi tarafından zapta geçirilmesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık 
olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11474 

—— • —— 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/472 
Karar No : 2016/290 
Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/05/2016 tarih, 2015/472 Esas, 2016/290 sayılı 

kararı ile; Mevlüt İhsan ve Güllü oğlu, 10/11/1978 D.lu, Adana İli, Seyhan İlçesi, Kuruköprü 
nüfusuna kayıtlı, 10846396748 T.C. kimlik numaralı sanık Gülhan İlter ÖZGÜVEN hakkında, 
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 289/1 maddesi gereğince 
740,00 TL ve 20,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gıyabında 
verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 
GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Gülhan İlter ÖZGÜVEN'e tebliğine ve kararın Resmi 
Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu, ilan olunur. 11588 

—— • —— 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/830 
Karar No : 2016/1139 
SANIK : HASAN YUNUS CESİM, Yunus ve Rahme oğlu, 1937 IRAK doğumlu, 
SANIK : NESİME ABDULKADİR, Abdulkadir ve Hatice kızı, 1951 IRAK doğumlu, 
SANIK : İNZİTAR HASAN, Hasan ve Şebe kızı, 1984 SURİYE doğumlu, 
Suç : Askeri Yasak Bölgelere Girme, Askeri Yasak Bölgelere Girme, Askeri 

Yasak Bölgelere Girme 
Suç Tarihi : 16/06/2016 
Karar Tarihi : 06/12/2016 
Yukarıda açık kimlikleri ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı Sanıklar hakkında 

Askeri Yasak Bölgelere Girme, Askeri Yasak Bölgelere Girme, Askeri Yasak Bölgelere Girme 
suçundan cezalandırılmaları için dava açılmış ise de, sanıkların suç kastının bulunmadığından 
CMK'nun 223/2-c maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir. 

Sanıkların dosyaya yansıyan bir adreslerinin olması, sanıkların konaklama tesisleri projesi 
üzerinden yapılan sorgulamada kayıtlarının bulunmadığının bildirilmiş olması nedeniyle karar 
tebliğ edilememiş, bu suretle adreslerin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye 
Ceza Mahkemesi vasıtasıyla Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine 
yapılacak bir beyanla bu beyanın tutanağa bağlanıp hakim onayına sunulmak suretiyle tutanağa 
geçirilerek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

Aksi halde hükümlerin kesinleşeceği, ilan olunur. 11585 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

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

Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/38974 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı 

tahmini 140.000 ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge 

depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin 

satışa verilmesi, Fabrikamızın 2017/2018 kampanya 

döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya 

doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık 

depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka 

bir fabrikadan veya depodan gelen şekerlerin 

istiflenmesi ve sevk edilmesi işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ile Bölge 

Depoları ve Kiralık Depolar 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - 

KIRŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 10.02.2017 Cuma Günü, Saat 09.30 

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim 

günüdür. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 740/1-1 
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MUHTELİF ÖLÇÜLERDE ÇELİK ÇEKME BORULARIN MONTAJ VE KAYNAK İŞLERİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2017/40715 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00     Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ölçülerde Çelik Çekme Boruların Montaj ve 

Kaynak İşleri 

  - 5.818 Adet TIG (Argon) KAYNAK 

  - 14.429 Metre TOZ ALTI KAYNAĞI 

  - 558 Metre GAZALTI/ELEKTRİK ARK KAYNAĞI 

  - 784 Adet BÜKÜM 

  - 2.554 Adet İZOLE PİMİ KAYNATILMASI 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Makina Fabrikası 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü içerisinde tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 13.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 735/1-1 



30 Ocak 2017 – Sayı : 29964 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları : 1) 2017/43570     2) 2017/43605  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:   0 (362) 312 19 19/7091-7090  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  - - - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi 

Cihazı, 1 Adet (Komple) 

  2) Aerodinamik ve Yapı Malzemeleri 

Laboratuvarı için Deney Ekipmanı, 1 Adet  

(25 Kalem 29 Parçadan oluşan Komple 

Sistem) 

b) Teslim yeri/yerleri  : 1) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği 

Bölümü 

  2) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 

Uçak Mühendisliği Bölümü 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,90 

(doksan) takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 08/02/2017 Saat: 14:30 

  2) Tarih: 22/02/2017 Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
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a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.”  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 812/1/1-1 
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3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 
İhale kayıt numaraları : 1) 2017/43554  
  2) 2017/43582  
  3) 2017/43591 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7090  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) :  - - - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1) Fakoemülsifikasyon Cihazı, 1 Adet 

(Komple) 
  2) Infrasonıc Liposuction Cihazı, 1 Adet 

(Komple) 
  3) Bataryalı Kesici Oyucu Sistem, 1 Adet 

(Komple)  
b) Teslim yeri/yerleri  : 1) Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.B.D. 

  2) Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi A.B.D. 

  3) Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi A.B.D. 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,60 
(altmış) takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 
a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 
Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 08/02/2017 Saat: 14:00 
  2) Tarih: 08/02/2017 Saat: 15:00 

  3) Tarih: 08/02/2017 Saat: 15:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  
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4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87000100147 

9097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 812/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
21/10/2016 tarihli ve 6548-7 sayılı Kurul Kararı uyarınca, “Hürriyet Mahallesi No:282 

Hürriyet Küme Evleri (Ada:115, Pafta:-, Parsel:1) Erzin/HATAY” adresinde 18/03/2015 tarihli 
ve BAY/939-82/35344 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Berr 
Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 22/07/2015 tarihinde 
gerçekleştirilen denetimde elde edilen bilgi ve belgeler ile tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi 
fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek (otomasyon 
sistemi çalışmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek) ve istasyon otomasyon 
sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 ve 14 
numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 
hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmada belirtilen hususların lisans sahibini haklı 
gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; Berr Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi 
hakkında, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette 
olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,- 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 Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 789/1/1-1 

————— 
Kurul’un 24/10/2016 tarihli ve 6568/3 sayılı Kararı ile BAY/537-64/14099 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik 
Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı 
Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunda yapılan 09/03/2012 tarihli 
denetimde, BAY/467-328/10145 sayılı bayilik lisansı sahibi Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda 
Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt tankerinden 
istasyondaki tanklara akaryakıt ikmal edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 
üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/11/2016 tarihli ve 1751 sayılı Soruşturma Raporu yazılı 
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 789/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579/15 sayılı Kararı ile Abditolu Köyü Çumra KONYA” 
adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında 
gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlardan; 

i) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal fiilinin 
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, 7 nci maddesinin (d) ve (f) 

bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş fiilinin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine;  

ii) Otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirme 
fiilinin (otomasyon sistemi çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 1240 sayılı Kurul 
Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine; 

aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili tüzel 
kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
gereğince düzenlenen 24/11/2016 tarihli ve 1801 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir. 
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 789/3/1-1 

————— 
23/11/2016 tarihli ve 6614/12 sayılı Kurul Kararları uyarınca, Muradiye Yolu Üzeri 

Durukaş Mevkii 8.Km Muradiye VAN adresinde 05/01/2006 tarih ve BAY/630-36/15484 sayılı 
bayilik lisansı ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 08/09/2013 tarihinde gerçekleştirilen 
denetimde Akçoşkun Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin; Ulusal marker seviyesi 
geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal fiilinin 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, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı 
hareket ettiği ve yazılı savunmasını süresi içerisinde yapmadığı anlaşıldığından; Akçoşkun 
Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında,  

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi 
fiiline ilişkin olarak 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,- TL idari para cezası 
uygulanmasına, 

- Söz konusu fiilin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde 
sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı 
yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 
tahsil işlemlerini durdurmayacağına, karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,- 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 Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 789/4/1-1 

————— 
23/11/2016 tarihli ve 6614/11 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Muradiye Yolu Üzeri Durukaş 

Mevkii 8.Km Muradiye VAN adresinde 05/01/2006 tarih ve BAY/630-36/15484 sayılı bayilik 
lisansı ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 08/09/2013 tarihinde gerçekleştirilen 
denetimde Akçoşkun Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin; otomasyon sistemi fiilen 
faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek (otomasyon sistemi çalışmayan 
tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 
ve 14 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), 
(b) ve (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 

hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasını süresi içerisinde yapmadığı 
anlaşıldığından; Akçoşkun Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 
bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 
aynı maddenin (f) bendi hükümleri gereği 70.000,-TL  idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-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 Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 789/5/1-1 
————— 

03/11/2016 tarihli ve 6578/46 sayılı Kurul Kararları uyarınca, Muradiye Yolu Üzeri 
Durukaş Mevkii 8.Km Muradiye VAN adresinde 05/01/2006 tarih ve BAY/630-36/15484 sayılı 
bayilik lisansı ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 02/03/2013 tarihinde gerçekleştirilen 
denetimde Akçoşkun Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin; denetim tarihi itibariyle 
dağıtıcısı olan Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait 
belirtilere yer vermeyerek ve fiyat ilan panosu bulundurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f)  bendi ve Petrol 
Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 7 
inci maddenin (c) bendi ve 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine aykırı 
hareket ettiği ve yazılı savunmasını süresi içerisinde yapmadığı anlaşıldığından; Akçoşkun 
Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, dağıtım şirketine ait belirtilere istasyonunda 
yer vermemesi fiilinden dolayı 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile 
değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL ve akaryakıt fiyat panosu 
bulundurmaması fiilinden dolayı fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 5015 sayılı Petrol Piyasası 
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Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri ile Petrol Piyasası 
Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ uyarınca belirlenen 14.652,-TL olmak üzere toplam 84.652,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.652,-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 Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 789/6/1-1 

————— 
Kurul’un 08/09/2016 tarihli ve 6475/23 sayılı Kararı ile, 23.10.2009 tarih ve BAY/939-

82/26713 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Mah. Seyyid Mahmut Hayrini Cad. 
No:73 Akşehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 29.03.2016 tarih ve 12574 
sayılı karar ile lisansı sonlandırılan Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 14.06.2013 tarihinde yapılan denetim sonucu; ilan panosunda 
istasyonda satışa sunulan motorin fiyatının ilan edilmemiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar 
verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/11/2016 tarihli ve 1719 
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 
uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 789/7/1-1 

————— 
16/11/2016 tarihli ve 6599-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 24/03/2010 tarih ve 

BAY/939-82/27446 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öz Akdamar Turizm 
Otelcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 19/10/2009-02/05/2012 tarihleri arasında EÜAŞ 
Van Santralleri İşletme Müdürlüğüne ikmal ettiği akaryakıtı bağlı bulunduğu dağıtım şirketi 
RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Ticaret Limited Şirketi harici bir kaynaktan almak suretiyle 
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 aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmada belirtilen hususların lisans sahibini haklı 
gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; Öz Akdamar Turizm Otelcilik Ticaret ve 
Sanayi Limited Şirketi hakkında, dağıtıcısı harici başka bir kaynaktan akaryakıt temin etmesi 
fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci 
fıkrası uyarınca 70.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,- 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 Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 789/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

03/11/2016 tarihli ve 6578-36 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Van-Erciş Karayolu Üzeri 40. 
Km. Erciş VAN adresinde BAY/462-79/07275 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 
gösteren Bedrettin Maral’ın, lisanslı tesisinde 07/01/2012 tarihinde gerçekleştirilen denetimde 
tespit edilen hususlardan; 

a) 76 AN 646 ve 65 EL 366 plakalı araçlardan alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, 
TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P0098001 ve 1220P0098002 sayılı analiz raporları 
ile alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve 
Teknik Düzenlemelere AYKIRI olduğunun belirlenmesi 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, 

b) Piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş yapıldığının belirlenmesi eyleminin 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; 

c) Dağıtıcısı harici başka bir kaynaktan akaryakıt temin etmesi fiilinin 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, 

d) Yazılı savunmada belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler 
olamayacağı, 

anlaşıldığından; Bedrettin Maral hakkında, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ve piyasa faaliyetine konu akaryakıta tağşiş amaçlı solvent 

karıştırması fiillerinden dolayı fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5015 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para 
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111-TL ve dağıtıcısı harici başka bir 
kaynaktan akaryakıt temin etmesi fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla 
değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,- TL olmak üzere toplam 233.111-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 233.111-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 Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
edilir. 789/9/1-1 

————— 
Kurul’un 03/11/2016 tarih ve 6579-17 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Tilah İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite 
Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 
inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde 
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 
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Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş 
ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16/11/2016 tarih ve 1772 sayılı 

Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 
uygun olarak tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 789/10/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07/12/2016 tarihli ve 6656-9 sayılı Kararı ile 

06.05.2010 tarihli ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım 
Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 30.11.2012 
tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemek suretiyle 5015 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Raman 

Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 
düzenlediği 30.11.2012 tarihli ve 046810 numaralı faturada muhatabın lisans numarasını 
belirtmemesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası 
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 Mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 789/11/1-1 
————— 

Kurul’un 21.10.2016 tarihli ve 6548-20 sayılı kararı ile BAY/939-82/30634 sayılı bayilik 
lisansı sahibi Seyit Arvasi Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
13.09.2012 tarihli tespite göre, akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurmak suretiyle 5015 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından lisans sahibi 
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, aynı maddenin dördüncü 
fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 
Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL tutarında; dağıtıcısı 
dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket 

ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 
uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 
83.592,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.592,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
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tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 789/12/1-1 

————— 
Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-26 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28-29/11/2013 tarihli 
tespitlere göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 
Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 
70.000,-TL tutarında; akaryakıt istasyonundan 28/11/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin 
İnönü PAL’in 2013-3593 nolu analiz raporuna göre, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt 
ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 
(f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) 
bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000- TL tutarında idari para cezasının 
aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca 70.000-TL tutarında olmak üzere toplam 
140.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 Hakkından Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 789/13/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 tarih ve 6444-88 sayılı Kararı ile 

Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 2016/1689 Esas ve 2016/1072 Karar sayılı kararında yer alan 
gerekçe kapsamında, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
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Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/25967 sayılı 
istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına" karar verilmiştir.  

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 18/08/2016 tarih ve 6444-88 sayılı 
Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 
düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1693 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 
usulüne uygun olarak 27/10/2016 tarih ve 51617 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 
sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi 
uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, 
aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait 
lisans doğrudan iptal edilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 789/14/1-1 

————— 
26/04/2013 tarih ve BAY/939-82/32503 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat Ve 
İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 15/01/2014 
tarihinde yapılan denetimde, istasyon otomasyon sistemine müdahale ettiği ve/veya otomasyon 
sisteminde meydana gelen arızayı suresi içerisinde dağıtıcısına bildirmediği ve otomasyon sistemi 
fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirdiği tespit edilmiş 
olup bu durum 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil 
ettiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun 
tespit edilmesi amacıyla, ilgili hakkında idari para cezası uygulanması yönündeki 17.07.2014 
tarih ve 5126-66 sayılı Kurul Kararının ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 
iptali yönündeki Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/154 E. , 2015/1940 K. kararı çerçevesinde, 
5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi uyarınca Halepetra Akaryakıt İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat Ve 
İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/11/2016 tarihli ve 6600-1 sayılı Kurul 
Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 
düzenlenen 07/12/2016 tarihli ve 1857 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 789/15/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

“Samsun Yolu 30. Km. Hasanoğlan Elmadağ / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak 
üzere 21/03/2005 tarih ve BAY/462-1101/08278 numaralı bayilik lisansı sahibi Bora Petrol 
Ticaret ve İnşaat Sanayi Limited Şirketi’nin 23/11/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edildiği üzere lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal 
etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası, aynı maddenin ikinci fıkrasının 
(a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı 
olduğu değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, ilgili hakkında idari para cezası uygulanması 
yönündeki 03.10.2013 tarih ve 4642-19 sayılı Kurul Kararının ön araştırma ve soruşturma 

yapılmadığı gerekçesiyle iptali yönündeki Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2014/448 E., 2015/548 
K sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Bora Petrol Ticaret ve İnşaat Sanayi Limited 
Şirketi hakkında 09/11/2016 tarihli ve 6592-7 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma 
açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 12/12/2016 tarihli ve 1911 
sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 
ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 789/16/1-1 
————— 

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600-18 sayılı kararı ile 12.02.2013 tarihli ve BAY/939-
82/32129 sayılı bayilik lisansı sahibi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (UPS Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda İth. İhr. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.)’nin akaryakıt istasyonunda 16.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit 
edildiği üzere; 

a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme 
kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan 
akaryakıt bulundurması nedeniyle 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, 
b) Otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 
sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve 
yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının  (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği, 

c) Değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat 
karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 
20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda 
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün 
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içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya 
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve 
yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01.12.2016 
tarihli ve 1834 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 789/17/1-1 

————— 
Kurul’un 09.11.2016 tarihli ve 6591-28 sayılı Kararı ile 28/04/2009 tarihli ve LPG-

BAY/941-54/08973 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Çekmece Akaryakıt Ürünleri 
Dağıtım Gıda Turizm Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “EKİNCİ BELDESİ 
İNÖNÜ BULVARI EKİNCİ ANAYOLU ÜZERİ BAHÇELİEVLER MAH. NO:66/HATAY” 
adresinde faaliyet gösteren istasyonda 13.03.2015 tarihinde yapılan denetim esnasında LPG 
Sorumlu Müdür olmamasının dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri 
haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırı olması nedeniyle, ilgili tüzel kişiye 5307 sayılı 
Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı 
Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 
gereğince belirlenen 83.839,-  TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839,- 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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5307 sayılı Kanunun 18 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. 

 789/18/1-1 
————— 

“Değirmenaltı Mahallesi Değirmenaltı Caddesi No:2/2/ D:1 Merkez/Tekirdağ” adresinde 

27.12.2013 tarih ve BAY/939-82/33592 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) 
kapsamında faaliyet gösteren Tekirdağ Akaryakıt Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi’ ne ait istasyondan 07.04.2015 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin 
yapılan analizi sonucunda düzenlenen 15.04.2015 tarih ve 1520P00106001 numaralı analiz 
raporun ile alınan motorin numunesinin “su parametresi açısından” teknik düzenlemelerde yer 
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alan özelliklere aykırı olduğu tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu 01.12.2016 tarih ve 6635-7 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 
16.12.2016 tarih ve 1931 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde mevzuata 
aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 
alınmayacaktır. 789/19/1-1 

————— 
Kurul 22/12/2016 tarihli ve 6796-33 sayılı Kararı ile, Selman TAŞKIN'ın istasyon vaziyet 

planı haricinde tank bulundurması ve gizli düzenek tertip etmesi, yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ayrıca tağşiş ve/veya 
hile amacıyla katılabilecek ürünleri akaryakıta katma eyleminde bulunması ile ilgili olarak 5015 

sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Selman TAŞKIN hakkında 17.03.2016 tarih 
ve 6161-26 sayılı Kurul Kararına istinaden hazırlanan 20.04.2016 tarihli ve 625 sayılı Soruşturma 
Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan 
Selman TAŞKIN hakkında yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıta yağ karıştırarak tağşiş etmesi sebebiyle 5015 
sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (4) numaralı alt bendi ve ayni maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 175.833,-TL; yanı sıra, istasyon vaziyet planı haricinde 
tank bulundurulması ve gizli düzenek tertip edilmesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi 

itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile "Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ" hükümleri gereğince 14.652,-TL olmak üzere toplam 190.485,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.485,-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 Kanununun 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. 789/20/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul 22/12/2016 tarihli ve 6796-17 sayılı Kararı ile,  Helvacı Petrol Akaryakıt Nakliyat 
Hayvancılık Yemekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yeterli şart ve seviyede ulusal 
marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi, tağşiş ve/veya hile 
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi hükümleri uyarınca Helvacı Petrol Akaryakıt Nakliyat Hayvancılık Yemekçilik Gıda 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 24/03/2016 tarih ve 6173-17 sayılı Kurul Kararı 
kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 05/05/2016 tarihli ve 725 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde 
savunma yapmayan Helvacı Petrol Akaryakıt Nakliyat Hayvancılık Yemekçilik Gıda Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan 
kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı 
yoluna başvurulması halinde  5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 
tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000,-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 Kanununun 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. 789/21/1-1 

————— 
Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-25 sayılı Kararı ile, 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-

82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihinde yapılan 
denetimde tespit edildiği üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün 
bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat 
Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 
tarihli ve 6533/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 
26/10/2016 tarihli ve 1683 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri 
İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) 
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numaralı alt bendi ile (d) bendi uyarınca 170.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL (Yüzyetmişbin 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 TR550001500158 
007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
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 ve 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından 
biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının 
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 789/22/1-1 

————— 
Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-31 sayılı Kararı ile, 18.10.2012 tarih ve DAĞ/4077-

9/31661 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nin bayisi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi ile arasındaki bayilik sözleşmesinin feshine ilişkin Rode Petrol Kimya Depolama 
Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fesih ihtarnamesinin 03/10/2013 
tarihinde Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne 
tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu tüzel kişinin yapılan tebligattan itibaren en geç bir (1) 
ay içerisinde ilgili fesih ihbarnamesinin bir örneğiyle birlikte bayilik sözleşme feshini Kuruma 
bildirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Rode Petrol Kimya 
Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 6533/26 
sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 
1684 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; 
süresinde savunma yapmayan Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin 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 Kanununun 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 



30 Ocak 2017 – Sayı : 29964 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

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. 789/23/1-1 
————— 

Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-30 sayılı Kararı ile, 30.05.2012 tarihli ve BAY/939-
82/31054 sayılı bayilik lisansı sahibi Orhanlı Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Plastik Gıda Sanayi 
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 01.07.2013 tarihinde yapılan denetimde 
tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale 
etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Orhanlı Akaryakıt 
Taşımacılık İnşaat Plastik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 
6533/23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 
tarihli ve 1690 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş 

olup; süresinde savunma yapmayan Orhanlı Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Plastik Gıda Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
gereğince belirlenen 70.000,-TL, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası 
uyarınca 70.000,-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin 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 Kanununun 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. 789/24/1-1 

————— 
Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-24 sayılı Kararı ile, 26.11.2012 tarihli ve BAY/939-

82/31814 sayılı bayilik lisansı sahibi Çermik Petrol Ürün Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çermik Petrol Ürün Nakliye Gıda Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 6533/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında 
yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1691 sayılı Soruşturma Raporu 
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ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Çermik 
Petrol Ürün Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) 
numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin 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 Kanununun 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. 789/25/1-1 

————— 

Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-22 sayılı Kararı ile, 13.04.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30819 sayılı bayilik lisansı sahibi A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri 

Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 12.07.2013 

tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, 

otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 

sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt 

Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 

tarihli ve 6533/13 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 

26/10/2016 tarihli ve 1691 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 

değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt 

Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, otomasyon 

sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 

70.000,-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin 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 Kanununun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
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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. 789/26/1-1 

————— 

Kurul’un 22.12.2016 tarihli ve 6796-19 sayılı kararı ile BAY/939-82/30624 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Mayapet Petrol Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 18/01/2013 tarihinde 

yapılan tespite göre, akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı 

Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 

70.000-TL tutarında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 

inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 

sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 

belirlenen 70.000-TL tutarında; 24/05/2015 tarihli denetimde tespit edilen 25/03/2013 tarihli 

faturaya göre, 2013 yılında lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı 

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı hareket ettiği 

anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi gereğince belirlenen 70.000-TL 

tutarında; 2014 tarihli irsaliyeli faturalara göre, 2014 yılında lisanssız olarak ihrakiye faaliyetinde 

bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

hükmüne aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 

19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 

1.039.300-TL tutarında olmak üzere, lisans sahibi hakkında toplam 1.249.300.-TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.249.300.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. 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 Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine İdare Mahkemesi'nde 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 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 789/27/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA 

KARARININ KALDIRILMASI 

“2011/162690 İKN’lu Konya - Beyşehir Devlet Yolu Km: 18+300 - 23+350 ile 33+100 - 

55+000 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri vs. Yol Yapım İşi “ ile ilgili 

olarak; 

- 059 000 5580 Vergi Dairesi No.lu Konya Ticaret Odasına 23415 Ticaret ve 16277 Oda 

Sicil No.su ile kayıtlı Alser İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye 

sahip ortağı 43423325916 T.C. Kimlik No.lu Ali YETİŞ ile 

- 760 036 6424 Vergi Dairesi No.lu İzmir Ticaret Odasına 113232 Ticaret 101593.1 Oda 

Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile 

sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 12271684292 T.C. Kimlik No.lu Mustafa 

Yücel TURAN’ın 

“1 (bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı “Resmi Gazetenin 2 

Haziran 2016 tarihli ve 90730 sayılı nüshasının 42. ve 43. sayfalarında yayımlanarak ilan 

edilmişti. 

SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., ALSER İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ali 

Yetiş ile Mustafa Yücel TURAN tarafından Bakanlığımız ve İdaremiz aleyhine Ankara 2. İdare 

Mahkemesinin E.2016/2667 sayılı dosyası ile açılmış olan davada, Mahkemenin 21.12.2016 

tarihli ve E. 2016/2667, K. 2016/4521 sayılı kararı ile "Dava konusu işlemin iptaline" karar 

verildiğinden, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası, bu ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı 

tarihten itibaren kaldırılmıştır. 738/1-1 

—— • —— 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre 

değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. 

(Bakınız:http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/

AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gündür. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-

baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı 

altında yer almaktadır. Bu belgelerin Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca 

http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Doçent 

kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir. 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
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BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI UNVAN DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Plastik, 

Rekonstrüktif 

ve Estetik 

Cerrahi 

Doçent 1 1 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

dalında uzman olmak, Plastik, 

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

bilim dalında doçent unvanına 

sahip olmak, yanık cerrahisi 

alanında çalışmaları olmak. 

 772/1-1 

—— • —— 
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 

Uzmanlık Alanı / Aranılan 

Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü  

Ağız Diş ve 

Çene Cerrahisi 

AD. 

Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim Dalında 

yapmış olmak. 

2 
Prof. 

Dr. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Bölümü 

(İngilizce) 

- 

Doçentliğini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında almış 

olmak. Yurtdışında araştırma 

deneyimine sahip olmak. İşaret 

isteme ve Biyomedikal alanlarında 

araştırma yapmış olmak. 

1 
Doç. 

Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Bölümü 

- 

Beslenme ve Diyetetik alanında 

yüksek lisans, doktora yapmış 

olmak ve alanı ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

1 
Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Göz 

Hastalıkları 

AD. 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Göz Hastalıkları alanında 

uzmanlık eğitimi almış olmak. 

1 
Prof. 

Dr. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Kulak Burun 

Boğaz 

Hastalıkları 

AD. 

Kulak Burun Boğaz alanında 

uzmanlık eğitimi almış olmak 

ve Kulak Burun Boğaz, Baş ve 

Boyun cerrahisi alanında 

doçentlik unvanına sahip olmak. 

1 
Prof. 

Dr. 

 
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.  

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 708/1-1 
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Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/ 

Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 

özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 

(Profesör 6 takım, Doçent 4 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri 

gerekmektedir.  

1  -Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKULU 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

Profesör 1  
Tıp Fakültesi 

Farmakoloji 

Anabilim Dalı Doçent 1  

Doçent 1 Psikiyatri Hemşireliği alanında 
Hemşirelik 

Yüksekokulu 
 

Yrd. Doç. Dr. 1 
Halk Sağlığı Hemşireliği 

alanında 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Doktorasını Eğitimin Kültürel 

Temelleri/Eğitimin Sosyal ve 

Tarihi Temelleri Modülünde 

yapmış olmak. İngilizce 

Yabancı Dil puanı olarak 80 

ve üzeri puan almış olmak. 
Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü/PDR 
Yrd. Doç. Dr. 1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında yapmış 

olmak. İngilizce Yabancı Dil 

puanı olarak 80 ve üzeri puan 

almış olmak. 

 817/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


