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YÖNETMELİKLER

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-

riyet Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2017 – Sayı : 30274



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlarda uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Azami süre: Lisansüstü programın tamamlanması için kullanılabilecek maksimum

süreyi,
c) Danışman/Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri
Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,
e) EASD: Enstitü Anasanat Dalını,
f) EASDB: Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığını,
g) EK: Enstitü Kurulunu,
ğ) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,
ı) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders

bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı arit-
metik ortalamasını,

i) MÜDS: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dil Sınavını,
j) Müdür: Enstitü müdürlerini,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
p) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
r) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
t) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt, Dersler ve Sınavlar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik kon-

tenjanları, EABDB/EASDB tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir.
(2) Bu kontenjanlara ilişkin EK kararı Senatonun onayından sonra Rektörlük tarafından

ilan edilir.
(3) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler

ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, öğrenci almak üzere her yarıyıl ba-
şında veya Senatonun belirlediği tarihlerde verilir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci alım süreci Enstitüler tarafından yürütülür.
Lisansüstü öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;
a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek-

okullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM

tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan ana bilim dalının

başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları
gerekir.
(2) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim

veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları,
b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde lisans derecesiyle başvuran
adayların ALES sözel puan türünde en az 80 puan, doktora için başvurduğu programın puan
türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasıyla, doktora
programlarına tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim
veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, doktora için başvurduğu programın
puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların
birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları 

gerekir.
(4) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 55 almış olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavların birinden en az bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.
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(6) Yabancı dil başarı durumu:
a) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı düzeyi YDS, YÖKDİL

ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi
belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı yüksek lisans programları için EABDB teklifi,
EK kararı ve Senato onayı ile dil kriteri konulabilir. Eğitim-öğretimin tamamen yabancı bir
dilde yürütüldüğü yüksek lisans programlarına başlamak için adayların eğitimin yapıldığı YDS
veya YÖKDİL’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil
sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almaları gerekir. Dil kriteri veya şartı son bir yıl
içerisinde MÜDS sınavından aynı puan alarak da sağlanabilir. Eğitim-öğretimin tamamen be-
lirlenen veya kriter konulan yabancı dilde yapıldığı programlardan son üç yıl içerisinde mezun
olan veya zorunlu hazırlık eğitimi alan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

c) Sanatta yeterlik/doktora başvurularında eğitim-öğretimin Türkçe yürütüldüğü prog-
ramlarda YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan, eğitim-öğretimin tamamen yabancı dilde ya-
pıldığı programlarda YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan ana bilim dallarında doktora programlarına başvuran
adayların, bilim alanıyla ilgili yabancı dilden YDS veya YÖKDİL’den en az 80 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir
puan almış olmaları gerekir.

d) Yüksek lisans eğitiminde programlara ait dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler
için, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(7) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve
programa yerleştirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si
ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılık-
larının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/
doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı getirme şartı ve diğer
kriterler Senato tarafından belirlenir.

(8) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuarların ana sanat/ana bilim dallarının
lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yer-
leştirilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yüksek lisans adaylarından ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. 
b) Yüksek lisans için başarı puanı;
1) Lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav no-

tunun %50’si toplanarak, 
2) Sanatta yeterlik çalışması için başarı puanı güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar

mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların lisans/yüksek lisans
not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %50’si top-
lanarak,

3) Sanatta yeterlik çalışması için başarı puanı güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuru
yapan adayların; ALES-SÖZ puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si
ve yazılı/kayıt altına alınmış performans sınav notunun %30’u toplanarak

hesaplanır. 
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(9) GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tab-
losu kullanılır.

(10) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/
doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

(11) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının
TUS Temel Tıp puanından en az 50 veya ALES’ten 55 standart puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
Temel tıp puanı, TUS’ta  temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın
0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile
elde edilir.

(12) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB görüşü ve EK teklifi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

(13) Lisansüstü programlara öğrenci alımında, adayların EABDB/EASDB ve EK tara-
fından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları da sağlamaları gerekir.

(14) EABDB/EASDB kararıyla oluşturulan jürinin yaptığı sınav notları ve sınav evrakı
tutanakla aynı gün veya yetişmemesi durumunda bildirmek şartıyla takip eden gün içerisinde
Enstitüye teslim edilir. Başarı değerlendirmeleri EYK tarafından yapılır.

(15) Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.
Notların eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır. Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye
alınmaz. Sonuçlar, EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir. Sınav sonucuna itirazlar bir
hafta içerisinde ilgili enstitüye yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite
dışındaki diğer üniversitelerden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ve başarısız olunan derslerin
yerine ders saydırma EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi,
lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık progra-
mında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin
alındığı programda uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen lisansüstü eğitim sürelerine dahil edilmez. Ancak öğrenci, bu sürede EABDB/EASDB
teklifi ve EYK kararı ile öğrenim süresinden sayılmak şartıyla lisansüstü dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgilerini

artırmak amacı ile EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik
bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Derslere devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğ-
rencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK teklifi üzerine ÜYK tara-
fından karara bağlanır. 
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(3) Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir. Lisansüstü programa kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,
muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir

üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin
lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve ba-
şarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ol-
ması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğ-
rencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine  göre Enstitüde
ve 33 üncü maddesine göre Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka
bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın
yatay geçiş yaparlar. Ayrıca 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkında Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü
eğitim-öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili anabilim
dalına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamen yabancı bir
dilde yürütüldüğü programlarda ilgili programın dil şartını sağlamış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda,
öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB
teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde is-

tenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi
içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı
değerlendirilme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıtlar esna-
sında istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği Enstitüye verilir.

(2) Daha önce başlamış olanlar ve tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda
birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için

EABDB/EASDB kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uy-
gun görülen dersleri seçip kaydını yenilemek zorundadırlar. Ancak; seminer, uzmanlık alan
dersi ve tez danışmanlığı dersleri dışında mezun olabilmesi için gerekli toplam derslerin yarı-
sından fazlasını danışmanı olduğu öğretim üyesinden veya başka bir öğretim üyesinden alamaz.
Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami süresinden sayılır. Katkı
payı ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine
öğrenci belgesi ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Başka bir üniversiteden lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğ-
renciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABDB/EASDB
aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarı-
yılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki
derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki
yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süresinden düşülerek, öğrencinin
intibak ettirileceği yarıyıl EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur.

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar
ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygu-
lamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.
Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca
belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK
tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yük-
sek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilme-
sinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

a)
Puan Yarıyıl sonu ders notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
00-49 FF 0
b) (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamala-

rına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.
c) (GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ay-

rıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan
dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.

ç) (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu
ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık
alan dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 12 – (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir

maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu
ve bağlı oldukları EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarından
sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş
olması gerekir.

(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar,
not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitüye yapılır. İlgili anabilim dalında oluşturulan ko-
misyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri EYK tarafından karara
bağlanır.

Not ortalamaları
MADDE 13 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not

ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları top-
lamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(2) GNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından
belirlenen ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak
hesaplanır. GNO hesabına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğ-
rencinin not belgesinde belirtilir.
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(3) Öğrencinin muafiyet hakkı kazandığı derslerden aldığı başarı notları da GNO he-
sabına dahil edilir.

Ders saydırma
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için,

ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna
bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili
EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin en fazla
iki tanesi öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir.
Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu
girilir.

Kayıt silme
MADDE 15 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğren-

cinin bir dilekçeyle ilgili Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda öden-
miş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve
kurumlara bildirilir.

(2) Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir:
a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’dan az

olan öğrencinin,
b) Mazeretsiz 2 yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencinin,
c) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kre-

dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversi-
tenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez
savunmasına mazeretsiz girmeyen öğrencinin,

ç) Tezsiz yüksek lisans programında azami sürenin sonunda başarısız olan veya prog-
ramı tamamlayamayan öğrencinin,

d) Tezsiz yüksek lisans programında yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci
en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin,

e) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama-
nın 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 tamamlayama-
yan veya en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin,

f) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde ye-
terlik sınavına iki defa girmeyen doktora öğrencisinin,

g) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin,
ğ) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde,

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri
önünde yeniden savunur. Bu savunmaya mazeretsiz katılmayan ya da savunma sonunda başa-
rısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin,

h) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için
gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş jüri üye sayısından
üç fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.
EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Bu durumda olup azami süresi dolan öğrencinin,
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ı) Doktora programında tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa
aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiş-
tiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savun-
mada da reddedilen öğrencinin,

i) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar Enstitüye ulaşmaması du-
rumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir. Doktora programında tez izleme ko-
mitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin,

j) Tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan yüksek lisans öğren-
cisinin ve kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan doktora
öğrencisinin,

k) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin.

Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorun-

dadır. Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli dersleri ise tekrarlayabilir veya danışman onayı
ile yerine başka bir ders alabilir.

(2) Ayrıca öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrar-
layabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABDB/EASDB
tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

Yarıyıl izni
MADDE 17 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelendirilmek şartı ile en

fazla iki yarıyıl izni verilebilir:
a) Hastalık izni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve EYK tarafından uygun görü-

len sağlık kurulu raporu,
b) Askerlik izni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıla-

maması veya azami süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,
c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve

geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,
ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında gö-

revlendirilme,
d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması

veya durumun özelliklerine göre ilgili EYK tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tu-
tukluluk durumları,

e) İlgili EYK tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının açılması ve yürütülmesi
MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. 
Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine

dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma ya-
parak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağ-
lamaktır. Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütü-
lebilir.
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Dersler
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim programlarında dersler; zorunlu, seçmeli, seminer,

tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında yer alır. Bunlardan;
a) Zorunlu dersler (Z); eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başar-

ması gereken derslerdir.
b) Seçmeli ders (S); eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler

veya ders grupları arasından alınacak derslerdir.
c) Seminer (SM); lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir

konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir me-
tinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez (T); tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik ola-
rak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Dönem projesi (DP); tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya ince-
lenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

e) Uzmanlık alan dersi (UA); yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın ça-
lıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik
ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazan-
dırılması tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak
olan teorik bir derstir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlen-
dirme yöntemleri, sınav katkı oranları gibi hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından
ders bilgi formunda belirtilir. Ders bilgi formları EABDB/EASDB kararı ile onaylandıktan
sonra Enstitü tarafından eğitim-öğretim başlamadan ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalış-
ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer çalışmasının
bir kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD başkanına teslim edilir.

(2) Öğrencilerin alacakları derslerin en çok ikisi, danışmanın önerisi üzerine daha önce
almamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda alınan dersler zorunlu
krediden sayılır ve GNO’ya dahil edilir. Ayrıca öğrenciler ilgili EABDB/EASDB teklifi ve
EYK kararı ile diğer EABD/EASD veya başka üniversitelerde verilmekte olan derslerden en
fazla iki ders seçebilir.

(3) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK
kararı ile diğer EABD/EASD veya üniversitelerde verilmekte olan lisansüstü derslerinden de
seçilebilir.

(4) GNO 3,00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek li-
sans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(5) Yüksek lisans programları; yurt içi ve yurt dışı, birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans
programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim
Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

hükümlerine göre yürütülür.
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(6) Öğrencilerin, ders aşamasında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren en az bir dersi almaları zorunludur.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 22 – (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) Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde
üç yarıyılda da mezun olabilir. 

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun önerilmesi
MADDE 23 – (1) EABDB/EASDB, tezli yüksek lisans programında her öğrenci için

öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dik-
kate alarak bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla
beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka
bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Danışman atanıncaya kadar bu
görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman
tarafından belirlenen tez çalışmasının amacı, yöntemi ve çalışma planını içeren tez önerisi ilgili
EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından onaylanır.

(5) Danışman ve/veya tez konusu değişikliği EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı
ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

(6) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir yüksek lisans öğrencisinin da-
nışmanlığını yürüten öğretim üyesinin Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması
veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı
aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır.
Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez yazım kılavuzuna

uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını
ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu
EABDB/EASDB tarafından, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte
Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu tezi ve intihal yazılım programı raporunu jüri üye-
lerine gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.  

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak
tez, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı
kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-
retim dilidir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK
kararı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(5) Yüksek lisans tez jürisi, tezin teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazır-
ladıkları kişisel raporlarla birlikte EABDB/EASDB tarafından teklif edilen ve EYK kararı ile
kesinleşen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi
EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan
seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.
Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, jüri raporları ve sınav tutanağı
ile birlikte EABD/EASD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildi-
rilir.

(7) Tezi kabul edilen, tezinin ciltlenmiş üç basılı nüsha ve bir elektronik kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uy-
gun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(8) 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.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden

uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek
lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan
Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sı-
nav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

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

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde

de yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir. EABDB teklifi üzerine, EYK kararı ile yeterlik sınavı yapılabilir.
Yeterlik sınav jürisi üç kişiden az olmamak koşulu ile EABDB/EASDB tarafından oluşturulur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, diğer EABD/EASD programlarından veya
ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile başka üniversitelerde verilmekte olan dersler-
den en fazla iki ders seçebilir.

(3) GNO’su  3,00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, açılmış olan yüksek
lisans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(4) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK teklifi
üzerine Senato tarafından belirlenir.
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Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

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 yarıyıl-
dır.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 29 – (1) EABDB/EASDB, tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için

öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dik-
kate alarak danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi ve onaylanmasıyla dönem projesi çalışmaları
ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(3) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve
EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili ya-
rıyılın başında ve sonunda yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin ta-

mamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün
imzasını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma
sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlan-
dırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Ders yükü
MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 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 42 kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur. 

(2) Doktora dersleri, tez danışmanının ve ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı
ile diğer EABD/EASD veya üniversitelerde 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) Bu program kapsamında kendi lisans mezuniyet alanı dışında başka alanlardan lisans
düzeyinde dersler alınabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler
ders yüküne, GNO’ya ve doktora programı kredisine sayılmaz.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                18 Aralık 2017 – Sayı : 30274



(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları;

a) Yurt içi ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yüksek-
öğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik 

hükümlerine göre yürütülür.
(5) Öğrenciler, daha önce yüksek lisans aşamasında almamışsa, bilimsel araştırma tek-

nikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak zorundadır.
Süre
MADDE 33 – (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) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 34 – (1) EABDB, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını,

çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak Üniversite kadrosunda bulunan
bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
EABD/EASD başkanı yürütür.

(2) Doktora tez danışmanı Üniversiteden seçilir, Üniversitede belirlenen niteliklere sa-
hip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tara-
fından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş Hekimliği, Ec-
zacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri Anabilim Dalları hariç doktora programlarında öğretim
üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik talebi EABDB teklifi ve EYK kararı ile
yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik tale-
binin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi
önceki danışmanının iznine tabidir. Tez konusu değiştirilen öğrencilere tez konusu önerisi ile
ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(5) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir doktora öğrencisinin danışman-
lığını yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il
dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha
uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Değişiklik
talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebil-
mesi önceki danışmanının iznine tabidir. Önceki danışmanın ikinci danışman olarak devam et-
mesi için EYK kararı gerekir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sı-
navına girebilmek için, gerekli sayıdaki ders ve semineri başarmış olması ve en az 3,00 genel
not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik
sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır.

(3) Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca
sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı
koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi
birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az ikisi başka
bir üniversiteden olmak üzere beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisini EYK onayına sunar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve
yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı
notla değerlendirilebilir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilirler. Doktora yeterlik jürisi,
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi tarafından yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam ders sayısının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, bu dersleri başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci başvurusunun EABD/EASD tarafından uygun bulunması ve EYK
kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danış-

manının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın ka-
tılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın öne-
risi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB teklifi veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK
kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini, tez danışmanı ve EABDB oluru ile tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez
izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABD başkanına teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABD başkanı
tarafından Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o
ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak salt ço-
ğunlukla belirlenir.

(4) Tez izleme komitesi tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerebilir. EABDB ta-
rafından tez konusu veya tez başlığı değişikliği önerilen öğrencinin yeni tez konusu EYK kararı
ile onaylanır. Bu durumda öğrenci en geç altı ay içerisinde yeniden tez önerisi savunmasına
girer. Tez konusu değişen öğrencinin azami süre hariç tez süreci yeniden başlar.

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen

öğrenci en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra
tez savunma sınavına girebilir. Doktora öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde Senato tara-
fından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel yayın yapmak zorundadır.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı
tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı
raporunu danışmanına sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu EABDB/EASDB tarafın-
dan, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte Enstitüye teslim edilir.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Jüri tarafından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir. 

(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak
EABDB teklifi ve EYK onayı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki
dillerden bir dilde de yazılabilir.

(4) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-
retim dilidir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri,
üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
tez savunma sınavına katılabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte EABDB/EASDB tarafından teklif edilen ve EYK
kararı ile kesinleşen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri, araların-
dan birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, EABD başkanı tarafından tez
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

(8) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç basılı nüshasını ve bir elektronik
kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. EYK başvuru
üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve tezi reddedilen öğrenciye tezsiz yük-
sek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla
talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden

uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD programının onaylanmış adının

belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi,
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yeteneği amaçlayan bir doktora
eşdeğeri yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği
ÜAK önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, dersler, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil veya ilgili EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenen diğer çalışmalardan oluşur.

Ders yükü
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı yüksek lisanstan gelenler için toplam 21

krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uy-
gulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az on dört
ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer üniversitelerde verilmekte
olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans de-
recesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Öğrenciler, daha önce yüksek lisans aşamasında almamışsa, bilimsel araştırma tek-
nikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi almak zorundadır.

Süre
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın 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) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) EASDB her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden daha önce ba-

şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş danışmanı en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman, EYK kararı ile atanır. Danışman atanıncaya kadar
bu görevi EASD başkanı yürütür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden olabilir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Sanatta yeterlik programında, danışmanın önerisi ile Enstitü tez konusu öneri for-
muna uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EASDB
tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.
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(5) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanlığı yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki
görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi ve talep etmesi durumunda
danışmanlığı devam eder. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda
yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam
edebilir.

(6) Danışman ve/veya tez, sergi, proje, konser, temsil veya resital konusu değişiklik ta-
lebi EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın
başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrenci-
nin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Konusu değiş-
tirilen öğrencilere ilgili esaslar tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği

sonuçları, sergi, proje, konser, temsil veya resital hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıkla-
yan ve belgeleyen bir metni tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir
nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu danışmanına
sunar. Tez ve intihal yazılım programı raporu EABDB/EASDB tarafından, danışmanın tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri tara-
fından hazırlanan rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak
EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki
dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-
retim dilidir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın önerisi, EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına ka-
tılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alırlar.
Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Sanatta yeterlik sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün
içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci söz konusu tezin veya metnin cilt-
lenmiş üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eder. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. 

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara tezsiz yüksek
lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olmak ve diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin, sergi, proje veya resital çalışmasını açıklayan ve
belgeleyen metni Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-
zuniyetine EYK tarafından karar verilir. Sanatta yeterlik öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde
Senato tarafından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel/sanatsal çalışma yapmak zorundadır.
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(2) Sanatta yeterlik programını tamamlayan öğrenciye EASD programının onaylanmış
adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir. Mezuniyet
tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim tarihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlıkla ilgili diğer hususlar
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile ilgili

diğer hususlara EK karar verir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/6/2012 tarihli ve

28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato ka-
rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1)  1/9/2015 tarihli ve 29462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, 2016-2017 eğitim-öğre-

tim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.
(2) Öğrencilerin ders, yeterlik, tez ve benzeri hususlarda daha önceki başarısız oldukları

sayılar dikkate alınmaz, bu sayılar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren ye-
niden başlar.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OTİZM ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2017 tarihli ve 29964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin
Erbakan  Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından otizm alanın-
dan, yoksa otizmle ilişkili alanlardan en az biri özel eğitim bölümü ve bir diğeri çocuk psiki-
yatrisi alanlarından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden  olu-
şur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/1/2017 29964
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TEBLİĞLER
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN 
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ 

SIRA NO: 215’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 83)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İştirak-
lerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hak-
kında Tebliğ Sıra No: 215’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İşti-
raklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının;

a) 14 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“14A İşletme, özkaynak yönteminin uygulanmadığı iştirak ya da iş ortaklığındaki diğer

finansal araçlara da TFRS 9’u uygular. Bunlar, özü itibarıyla işletmenin iştiraki ya da iş ortak-
lığındaki net yatırımının bir parçasını oluşturan uzun vadeli payları da (bakınız: 38’inci para-
graf)  kapsar. İşletme, bu tür uzun vadeli paylara bu Standardın 38’inci paragrafı ile 40-43’üncü
paragraflarını uygulamadan önce TFRS 9’u uygular. İşletme, bu Standardın uygulanmasından
kaynaklanan uzun vadeli payların defter değerine ilişkin düzeltmeleri TFRS 9’u uygularken
dikkate almaz.”

b) 41 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“41 [Silinmiştir]”
c) 45E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“45F “-”
45G İştirak ve İş Ortaklıklarındaki Uzun Vadeli Paylar değişikliği, 14A paragrafını ek-

lemiş ve 41’inci paragrafı silmiştir. Söz konusu değişiklikler, 45H – 45K paragraflarında be-
lirtilen durumlar dışında, 1 Ocak 2019’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz ko-
nusu değişikliklerin erken uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.

45H 45G paragrafındaki değişiklikleri ilk kez uygulayan işletmenin TFRS 9’u da ilk
kez uygulaması durumunda, 14A paragrafında tanımlanan uzun vadeli paylara TFRS 9’da yer
alan geçiş hükümleri uygulanır.

45I TFRS 9’u ilk kez uyguladıktan sonra 45G paragrafındaki değişiklikleri ilk kez uy-
gulayan işletme, uzun vadeli paylara, 14A paragrafında düzenlenen hükümleri uygulaması için
gerekli olan TFRS 9 geçiş hükümlerini uygular. Bu amaçla, TFRS 9’da ilk uygulama tarihine
yapılan atıflar, değişikliklerin ilk kez uygulandığı (değişikliklerin ilk uygulama tarihi) yıllık
raporlama döneminin başlangıcına yapılmış sayılır. İşletme, değişiklikleri yansıtmak için önceki
dönemleri yeniden düzenlemek zorunda değildir. Önceki dönemler yalnızca bu değişikliklerin
sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate alınmaksızın yeniden düzenlenmesinin mümkün
olması durumunda, TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak yeniden düzenlenir.

45J 45G’de yer alan değişikliklerin ilk uygulamasında, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
uyarınca TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanan işletme, söz konusu değişikliklerin
uygulamasını yansıtmak için önceki dönemleri yeniden düzenlemek zorunda değildir. Önceki
dönemler yalnızca bu değişikliklerin sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate alınmaksızın
yeniden düzenlenmesinin mümkün olması durumunda, TMS 8 uyarınca geriye dönük olarak
yeniden düzenlenir.

45K 45I ve 45J paragraflarını uygulayarak önceki dönemleri yeniden düzenlemeyen
işletme, değişikliklerin ilk uygulama tarihinde: 

(a) 14A paragrafında belirtilen uzun vadeli payların o tarih itibarıyla önceki defter değeri
ve

(b) Söz konusu uzun vadeli payların o tarih itibarıyla defter değeri
arasındaki farkı dağıtılmamış kârların (ya da uygun olması durumunda, başka bir öz-

kaynak kaleminin) açılış bakiyesinde finansal tablolarına yansıtır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 36’DA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SIRA NO:84)

MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse
Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ
Sıra No: 36’nın ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı
Ödemeler” Standardının; 

a) 19 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“19. Özkaynak araçlarının verilmesi, belirli hak ediş koşullarının yerine getirilmesine

bağlı olabilir. Örneğin, çalışanlara hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarının verilmesi, ge-
nellikle, çalışanların belirli bir süre işletmede çalışmaları koşuluna bağlıdır. İşletmenin kârında
belirli bir büyümeye ya da hisse senedi fiyatlarında belirli bir artışa ulaşılması gibi, yerine ge-
tirilmesi gereken çeşitli performans koşulları mevcut olabilir. Piyasa koşulları dışındaki hak
ediş koşulları, hisse senedi veya hisse senedi opsiyonlarının ölçüm tarihindeki gerçeğe uygun
değerleri tahmin edilirken dikkate alınmaz. Bunun yerine, piyasa koşulları dışındaki hak ediş
koşulları, işlem tutarının ölçümüne dahil edilen özkaynak araç sayısının düzeltilmesi suretiyle
dikkate alınır; böylece, verilen özkaynak araçları karşılığında alınan mal veya hizmetler için
muhasebeleştirilen tutar, nihai olarak hak edilen özkaynak araçlarının sayısına bağlı olur. Do-
layısıyla, 21’inci paragrafta yer alan hükümlere bağlı olarak piyasa koşulları dışındaki bir hak
ediş koşulunun yerine getirilmemesi nedeniyle (örneğin, karşı tarafın belirli hizmet süresini
tamamlamaması veya bir performans koşulunu yerine getirmemesi gibi), verilen özkaynak
araçlarının hak edilmemesi durumunda, kümülatif olarak, alınan mal veya hizmetler için hiçbir
tutar finansal tablolara alınmaz.”

b) 30 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“30. Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri söz konusu olduğunda işletme,

alınan mal veya hizmetler ile üstlenilen yükümlülük tutarını, 31-33D paragrafları çerçevesinde,
söz konusu yükümlülüğün gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçer. İlgili yükümlülük ödenene
kadar işletme, her bir raporlama dönemi sonunda ve ayrıca yükümlülüğün ödendiği tarihte,
söz konusu yükümlülüğün gerçeğe uygun değerini yeniden ölçer ve gerçeğe uygun değerde
oluşan herhangi bir değişikliği kâr veya zararda finansal tablolara alır.”

c) 31 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“31. Örneğin işletme, hisse senetlerinin belirli bir dönem içerisinde belirli bir fiyata

ulaşması karşılığında çalışanlarına, ücret paketlerinin bir parçası olarak, gelecekte (özkaynak
aracından ziyade) bir nakit ödeme elde etme hakkına sahip olacakları, hisse senedi değer artış
hakkı vermiş olabilir. Alternatif olarak işletme, hisselere ilişkin olarak, zorunlu (örneğin, is-
tihdamın sona ermesi üzerine) veya çalışanın tercihine bağlı olarak ödenebilen bir hak (hisse
senedi opsiyonunun kullanılması üzerine ihraç edilecek hisse senetleri dâhil olmak üzere) ver-
mek suretiyle çalışanlarına, gelecekte nakit ödeme elde etme hakkı vermiş olabilir. Bu anlaş-
malar, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemlerine ilişkin örneklerdir. Hisse senedi değer
artış hakları, 32-33D paragraflarında yer alan bazı hükümleri açıklamak için kullanılmıştır; an-
cak, bu paragraflarda yer alan hükümler nakit olarak ödenen tüm hisse bazlı ödeme işlemlerine
uygulanır.”

ç) 33 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 33 üncü paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“33. İlgili yükümlülük, 33A-33D paragrafları çerçevesinde, ilk ölçüm sırasında ve ilgili
yükümlülük ödenene kadar her raporlama dönemi sonunda, bir opsiyon fiyatlama modeli kul-
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lanılarak ve hisse senedi değer artış haklarının verildiği şart ve durumlar ile ilgili tarihe kadar
çalışanlar tarafından sunulan hizmetler de dikkate alınarak, ilgili hisse senedi değer artış hak-
larının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. İşletme, vermiş olduğu nakit olarak ödenen
hisse bazlı ödeme işlemlerine ilişkin şart ve durumları değiştirebilir. Ek B’nin B44A-B44C pa-
ragrafları, hisse bazlı bir ödeme işleminin sınıfını, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeden,
özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeye çeviren değişikliklere ilişkin rehberlik sağlar.

Hak ediş koşulları ile hak ediş sağlamayan koşulların değerlendirilmesi
33A. Nakit olarak ödenen hisse bazlı bir ödeme işlemi, belirli hak ediş koşullarının ye-

rine getirilmesine bağlı olabilir. İşletmenin kârında belirli bir büyümeye ya da hisse senedi fi-
yatlarında belirli bir artışa ulaşılması gibi, yerine getirilmesi gereken çeşitli performans koşul-
ları mevcut olabilir. Piyasa koşulları dışındaki hak ediş koşulları, nakit olarak ödenen hisse
bazlı ödemelerin ölçüm tarihindeki gerçeğe uygun değerleri tahmin edilirken dikkate alınmaz.
Bunun yerine, piyasa koşulları dışındaki hak ediş koşulları, işlemden kaynaklanan yükümlü-
lüğün ölçümüne dahil edilen ödül sayısının düzeltilmesi suretiyle dikkate alınır.

33B. 33A paragrafındaki hükümleri uygulamak için işletme, hak ediş dönemi boyunca
alınan mal ve hizmetlere ilişkin bir tutarı finansal tablolara alır. Bu tutar, hak edilmesi beklenen
ödül sayısına ilişkin en muhtemel tahmine dayanır. Gereken hâllerde işletme, sonraki bilgilerin,
hak edilmesi beklenen ödül sayısının önceki tahminlere göre farklılık arz ettiğini göstermesi
durumunda, bu tahmini değiştirir. Hak ediş tarihinde işletme, söz konusu tahmini nihai olarak
hak edilen ödül sayısına eşit olacak şekilde revize eder.

33C. Verilen nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin gerçeğe uygun değeri tahmin
edilirken ve her raporlama dönemi sonunda ve ödeme tarihinde gerçeğe uygun değer yeniden
ölçülürken, hak ediş sağlamayan koşulların yanı sıra hisse senedinin hedeflenen piyasa fiyatı
gibi hak edişin bağlı olduğu piyasa koşulları da dikkate alınır.

33D. 30-33C paragraflarının uygulaması sonucunda, nakit olarak ödenen hisse bazlı
ödemeler karşılığında alınan mal veya hizmetler için nihai olarak finansal tablolara alınan kü-
mülatif tutar, nakden ödenen tutara eşittir.

Vergi yükümlülüklerinin stopajı için net ödeme özelliğine sahip hisse bazlı ödeme
işlemleri

33E. Vergi kanunları veya vergi düzenlemeleri, işletmelerin bir çalışanın hisse bazlı bir
ödemeyle ilgili vergi yükümlülüğünün stopajını yapmasını ve bu tutarı çalışan adına, genellikle
nakden, vergi otoritesine ödemesini zorunlu tutabilir. Bu zorunluluğun yerine getirilmesi için,
hisse bazlı ödeme anlaşmasının (diğer bir deyişle, net ödeme özelliğine sahip bir hisse bazlı
ödeme anlaşması) hükümleri, normalde hisse bazlı ödemeye ilişkin hakkın kullanılması (veya
kazanılması) durumunda çalışana verilecek toplam özkaynak aracından, çalışanın vergi yü-
kümlülüğünün parasal tutarına eşit olacak tutarda özkaynak aracının işletme tarafından stopa-
jının yapılmasına izin verebilir veya bunu zorunlu tutabilir.

33F. 34’üncü paragraftaki hükümlerin bir istisnası olarak, 33E paragrafında tanımlanan
işlem, net ödeme özelliği olmadığında özkaynağa dayalı bir hisse bazlı ödeme işlemi olarak
sınıflandırılacak bir işlemse, bütünüyle özkaynağa dayalı bir hisse bazlı ödeme işlemi olarak
sınıflandırılır. 

33G. İşletme, çalışanın hisse bazlı ödemeyle ilgili vergi yükümlülüğüne ilişkin olarak
vergi otoritesine yapacağı ödemeyi finanse etmek için stopajını yaptığı hisseleri muhasebeleş-
tirirken, bu Standardın 29’uncu paragrafını uygular. Dolayısıyla, ödemenin stopajı yapılan öz-
kaynak araçlarının net ödeme tarihindeki gerçeğe uygun değerini aştığı durumlar dışında ya-
pılan ödeme, stopajı yapılan hisseler açısından özkaynaktan bir indirim olarak muhasebeleşti-
rilir.

33H. 33F paragrafındaki istisna aşağıdakilere uygulanmaz:
(a) Vergi kanunları veya vergi düzenlemelerinin, işletmeye, çalışanın hisse bazlı bir

ödemeyle ilgili vergi yükümlülüğünün stopajını yapmasına yönelik bir yükümlülük getirmediği,
net ödeme özelliğine sahip hisse bazlı ödeme anlaşması veya

18 Aralık 2017 – Sayı : 30274                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



(b) İşletmenin, çalışanın hisse bazlı ödemeyle ilgili vergi yükümlülüğünden fazla olarak
stopajını yaptığı herhangi bir özkaynak aracı (diğer bir deyişle işletmenin, çalışanın vergi yü-
kümlülüğünün parasal tutarını aşan bir tutarda hissenin stopajını yapması). Bunun gibi, stopajı
fazla yapılan hisseler, bu tutar çalışana nakit olarak (veya diğer varlıklar vasıtasıyla) ödendi-
ğinde nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi olarak muhasebeleştirilir.”

d) 52 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“52. Bu Standart uyarınca açıklanması gereken bilgilerin, 44, 46 ve 50’nci paragraflar-

daki ilkeleri karşılamaması durumunda işletme, söz konusu ilkeleri karşılamak için gerekli
olan ek bilgiyi açıklar. Örneğin, işletme herhangi bir hisse bazlı ödeme işlemini 33F paragrafı
uyarınca özkaynak aracı olarak sınıflandırmışsa; finansal tablo kullanıcılarının hisse bazlı öde-
me anlaşmasına ilişkin gelecekteki nakit akışlarının etkileri konusunda bilgilendirilmesi ge-
rektiğinde, çalışanın vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi için vergi otoritesine yapmayı
beklediği tahmini ödeme tutarını açıklar.”

e) 59 uncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“59A. İşletme, 30-31, 33-33H ve B44A-B44C paragraflarındaki değişiklikleri aşağıda

belirtildiği şekilde uygular. Önceki dönemlerin yeniden düzenlenmesi gerekli değildir.
(a) B44A-B44C paragraflarındaki değişiklikler yalnızca, işletmenin söz konusu deği-

şiklikleri ilk kez uyguladığı tarihte veya sonrasında ortaya çıkan değişikliklere uygulanır.
(b) 30-31 ve 33-33D paragraflarındaki değişiklikler, işletmenin değişiklikleri ilk kez

uyguladığı tarihte hak edilmemiş olan hisse bazlı ödeme işlemlerine ve veriliş tarihi, işletmenin
değişiklikleri ilk kez uyguladığı tarih veya sonrasında olan hisse bazlı ödeme işlemlerine uy-
gulanır. İşletmenin değişiklikleri ilk kez uyguladığı tarihten önce verilen hak edilmemiş hisse
bazlı ödeme işlemleri için işletme, bu tarihte yükümlülüğünü yeniden ölçer ve yeniden ölçümün
etkilerini, değişikliklerin ilk kez uygulandığı raporlama döneminin geçmiş yıl kârları hesabının
(veya uygun olması durumunda diğer bir özkaynak bileşeninin) açılış bakiyesinde finansal tab-
lolara alır.

(c) 33E-33H paragraflarındaki değişiklikler ve 52’nci paragraftaki değişiklik, işletmenin
değişiklikleri ilk kez uyguladığı tarihte hak edilmemiş (veya hak edilmiş fakat kullanılmamış)
hisse bazlı ödeme işlemlerine ve veriliş tarihi, işletmenin değişiklikleri ilk kez uyguladığı tarih
veya sonrasında olan hisse bazlı ödeme işlemlerine uygulanır. Daha önce nakit olarak ödenen
hisse bazlı ödeme olarak sınıflandırılan ancak değişiklikler uyarınca, şimdi özkaynağa dayalı
hisse bazlı ödeme olarak sınıflandırılan hak edilmemiş (veya hak edilmiş fakat kullanılmamış)
hisse bazlı ödeme işlemleri (veya bunların bileşenleri) için işletme, hisse bazlı ödeme yüküm-
lülüğünün defter değerini, değişiklikleri ilk kez uyguladığı tarihte özkaynakta yeniden sınıf-
landırır.

59B. 59A paragrafındaki hükümlere bağlı kalmaksızın işletme, 63D paragrafındaki de-
ğişiklikleri, sadece ve sadece bu değişikliklerin sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate
alınmaksızın uygulanmasının mümkün olması durumunda, TMS 8 Muhasebe Politikaları Mu-
hasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar uyarınca, bu Standardın 53-59’uncu paragraf-
larındaki geçiş hükümleri çerçevesinde geriye dönük olarak uygulayabilir. Geriye dönük uy-
gulamayı seçmesi durumunda işletme, Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve
Ölçümü’nün (TFRS 2’ye ilişkin değişiklikler) yaptığı tüm değişiklikler için geriye dönük uy-
gulama yapar.”

f) 63 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“63. Grubun Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri’nin yaptığı aşağıdaki

değişiklikler, 53-59 paragraflarındaki geçiş hükümleri kapsamında, TMS 8’e uygun olarak
1 Ocak 2010’da veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uy-
gulanır:
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(a) Grup işletmeleri arasındaki işlemlerin muhasebeleştirilmesi açısından 2’nci para-
graftaki değişiklik, 3’üncü paragrafın yürürlükten kaldırılması ve eklenen 3A, 43A-43D para-
grafları ile Ek B’ye eklenen B45, B47, B50, B54, B56-B58, B60 paragrafları. 

(b) Aşağıdaki terimlerin Ek A’daki güncellenen tanımları:
Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi,
Özkaynağa dayalı (özkaynaktan karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi,
Hisse bazlı ödeme anlaşması,
Hisse bazlı ödeme işlemi.
Geriye dönük uygulama için gerekli olan bilgilerin mevcut olmaması durumunda işletme,

kendi ayrı veya bireysel finansal tablolarına, daha önce grubun konsolide finansal tablolarında
gösterilen tutarları yansıtır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin 1 Ocak 2010’dan
önce başlayan hesap dönemleri için uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

g) 63B paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 
“63C. “-”
63D. Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Ölçümü (TFRS 2’ye ilişkin

değişiklikler), 19, 30-31, 33, 52 ve 63’üncü paragrafları değiştirmiş ve 33A-33H, 59A-59B,
63D ve B44A-B44C paragrafları ile bu paragrafların ilgili başlıklarını eklemiştir. İşletme, bu
değişiklikleri 1 Ocak 2018’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygular.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin erken uygulanması durumun-
da, bu husus dipnotlarda açıklanır.”

ğ) B44 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Hisse bazlı bir ödeme işleminin sınıfını, nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeden

özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemeye çeviren bir değişikliğin muhasebeleştirilmesi
B44A. Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemine ilişkin durum ve şartların, bu

işlemin, özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemi hâline gelmesine neden olacak şekilde de-
ğişmesi durumunda, bu işlem değişiklik tarihinden itibaren, özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme
işlemi olarak muhasebeleştirilir. Özellikle:

(a) Özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme işlemi, verilen özkaynak aracının değişiklik
tarihindeki gerçeğe uygun değeri esas alınarak ölçülür. Özkaynağa dayalı hisse bazlı ödeme
işlemi, alınan mal ve hizmetler ölçüsünde değişiklik tarihinde özkaynakta finansal tablolara
alınır.

(b) Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemine ilişkin değişiklik tarihindeki yü-
kümlülük, bu tarihte finansal tablo dışı bırakılır.

(c) Değişiklik tarihinde finansal tablo dışı bırakılan yükümlülüğün defter değeri ile bu
tarihte finansal tablolara alınan özkaynak tutarı arasındaki fark, derhal kâr veya zararda finansal
tablolara alınır.

B44B. Değişiklik sonucunda, hak ediş döneminin uzaması ya da kısalması durumunda,
B44A paragrafındaki hükümlerin uygulanması, değişen hak ediş dönemini yansıtır. Değişikliğin
hak ediş döneminden sonra ortaya çıkması durumunda dahi, B44A paragrafındaki hükümler
uygulanır.

B44C. Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemi, (hak ediş koşullarının karşılan-
maması durumunda hakkın kaybedilmesi nedeniyle bir işlemin iptal olması dışında) iptal edi-
lebilir veya ödenebilir. Özkaynak araçlarının verilmesi ve veriliş tarihinde işletmenin bu araç-
ları, iptal edilen nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işleminin yerine koyması durumunda,
B44A ve B44B paragrafları uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA 
STANDARDI (TFRS 4) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 30’DA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SIRA NO: 85)

MADDE 1 – 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta
Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra
No: 30’un ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleş-
meleri” Standardının;

a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3. Bu TFRS, aşağıdaki paragraflar hariç olmak üzere, sigortacılar tarafından elde tu-

tulan finansal varlıkların ve sigortacılar tarafından ihraç edilen finansal yükümlülüklerin mu-
hasebeleştirilmesi gibi sigortacılara ilişkin diğer muhasebe konularını ele almaz (bakınız: TMS
32 Finansal Araçlar: Sunum, TFRS 7 ve TFRS 9 Finansal Araçlar):

(a) 20A paragrafı, belirli kıstasları karşılayan sigortacıların TFRS 9’a ilişkin geçici mua-
fiyetten yararlanmasına izin verir,

(b) 35B paragrafı, tanımlanan finansal varlıklar için sigortacıların örtülü yaklaşımı uy-
gulamasına izin verir ve

(c) 45’inci paragraf, belirli koşullarda sigortacıların finansal varlıklarının bir kısmını
ya da tamamını yeniden sınıflandırmasına ve böylece söz konusu varlıkların gerçeğe uygun
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesine izin verir.”

b) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. Referans kolaylığı sağlaması için, bu TFRS, hukuken veya denetim açısından si-

gortacı kabul edilsin veya edilmesin, sigorta sözleşmesi düzenleyen her işletmeyi sigortacı ola-
rak tanımlar. 3(a)–3(b), 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M ve 46–49 paragraflarında sigortacıya
yapılan tüm atıflar, isteğe bağlı katılım özelliği içeren bir finansal araç ihraç edenlere de yapıl-
mış gibi değerlendirilir.”

c) 20 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyet
20A. TFRS 9, finansal araçların muhasebeleştirilmesini ele alır ve 1 Ocak 2018’de veya

sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Ancak bu TFRS, 20B paragrafında
yer alan kıstasları karşılayan bir sigortacıya, 1 Ocak 2021 tarihinden önce başlayan yıllık hesap
dönemleri için TFRS 9’un yerine TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’yi
uygulama izni veren ancak bunu zorunlu tutmayan geçici bir muafiyet sağlar. TFRS 9’a ilişkin
söz konusu geçici muafiyetten yararlanan bir sigortacı:

(a) Bu TFRS’nin 39B-39J paragrafları uyarınca gereken açıklamaları sunmak için TFRS
9’un gerekli hükümlerini uygular ve

(b) Bu TFRS’nin 20A–20Q, 39B–39J ve 46–47 paragraflarında tanımlanan durumlar
dışında, finansal araçları için geçerli olan diğer tüm TFRS’leri uygular. 

20B. Sigortacı, sadece aşağıdaki durumlarda TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten ya-
rarlanabilir:

(a) TFRS 9’un 5.7.1(c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 ve B5.7.5-B5.7.20 paragraflarında yer alan,
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlü-
lüklerden kaynaklanan kazanç ve kayıpların sunumuna ilişkin hükümler dışında, daha önce
TFRS 9’un1 herhangi bir sürümünü uygulamamışsa ve
---------------------------
1 TFRS 9 (2010), TFRS 9 (2011) veya TFRS 9 (2017).
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(b) 1 Nisan 2016’dan hemen önceki yıllık raporlama tarihinde veya 20G paragrafında
belirtildiği gibi sonraki bir yıllık raporlama tarihinde, 20D paragrafında belirtilen şekilde faa-
liyetleri ağırlıklı olarak sigortacılıkla bağlantılıysa.

20C. TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanan bir sigortacının, sadece TFRS 9’un
5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 ve B5.7.5–B5.7.20 paragraflarında yer alan, gerçeğe uygun değer
değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlülüklerden kaynaklanan
kazanç ve kayıpların sunumuna ilişkin hükümleri uygulamayı seçmesine izin verilir. Sigortacı
söz konusu hükümleri uygulamayı seçerse, TFRS 9’da yer alan ilgili geçiş hükümlerini de uy-
gular, söz konusu hükümleri uyguladığını açıklar ve TFRS 7’nin 10-11’inci paragraflarında
(2011 yılında yayımlanan TFRS 9’un değiştirdiği şekliyle) yer alan ilgili açıklamaları süreklilik
arz eden bir biçimde sunar. 

20D. Sigortacının faaliyetlerinin, sadece aşağıdaki şartların mevcut olması hâlinde,
ağırlıklı olarak sigortacılıkla bağlantılı olduğu kabul edilir:

(a) Bu TFRS kapsamındaki sözleşmelerden kaynaklanan ve bu TFRS’nin 7-12’nci pa-
ragrafları uygulanarak sigorta sözleşmelerinden ayrıştırılan mevduat bileşenleri veya saklı türev
ürünler içeren yükümlülüklerin defter değeri, tüm yükümlülüklerin toplam defter değerine kı-
yasla önemliyse ve

(b) Sigortacılıkla bağlantılı yükümlülüklerin (bakınız: 20E paragrafı) toplam defter de-
ğeri, tüm yükümlülüklerin toplam defter değerinin:

(i) Yüzde 90’ından fazlaysa veya
(ii) Yüzde 90’ına veya daha azına eşit olmakla birlikte, yüzde 80’inden fazlaysa ve si-

gortacı, sigortacılıkla bağlantılı olmayan önemli bir faaliyetle iştigal etmiyorsa (bakınız: 20F
paragrafı).

20E. 20D(b) paragrafının uygulanma amaçları açısından, sigortacılıkla bağlantılı yü-
kümlülükler aşağıdakilerden oluşur:

(a) 20D(a)  paragrafında tanımlanan şekilde, bu TFRS kapsamındaki sözleşmelerden
kaynaklanan yükümlülükler,

(b) TMS 39 uygulanarak, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak
ölçülen türev olmayan yatırım sözleşmesi yükümlülükleri (sigortacının, TFRS 9’un kazanç ve
kayıpların sunumuna ilişkin hükümlerini uyguladığı, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya
zarara yansıtılan olarak tanımlananlar dâhil (bakınız: 20B(a) ve 20C paragrafları)) ve

(c) Sigortacının, (a) ve (b) bentlerindeki sözleşmeleri düzenlemesinden ya da bu söz-
leşmelerden kaynaklanan mükellefiyetleri yerine getirmesinden kaynaklanan yükümlülükler.
Bu yükümlülüklere örnek olarak; söz konusu sözleşmelerden ve bu sözleşmelerin dayandığı
varlıklardan kaynaklanan riskleri azaltmak için kullanılan türev ürünler; bu sözleşmelerden
kaynaklanan yükümlülükler üzerindeki vergilendirilebilir geçici farklara ilişkin ertelenmiş vergi
yükümlülükleri gibi ilgili vergi yükümlülükleri ve sigortacının yasal sermayesi içinde yer alan
ihraç edilmiş borçlanma araçları verilebilir. 

20F. Sigortacı, 20D(b)(ii) paragrafının uygulanma amaçları açısından, sigortacılıkla
bağlantılı olmayan önemli bir faaliyetle iştigal edip etmediğini değerlendirirken aşağıdaki hu-
susları dikkate alır:

(a) Sadece gelir elde edebileceği veya gidere katlanabileceği faaliyetler ve
(b) Finansal tablo kullanıcılarının sigortacıya uyguladığı sektör sınıflandırması gibi hal-

ka açık bilgiler dâhil olmak üzere, nicel ve/veya nitel faktörler.
20G. 20B(b) paragrafı işletmenin, 1 Nisan 2016’dan hemen önceki yıllık raporlama ta-

rihinde TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmak için gereken kıstasları karşılayıp kar-
şılamadığını değerlendirmesini gerektirir. Bu tarihten sonra: 
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(a) Daha önce TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmak için gereken kıstasları
karşılamış olan bir işletme, sonraki bir yıllık raporlama tarihinde faaliyetlerinin ağırlıklı olarak
sigortacılıkla bağlantılı olup olmadığını; sadece o tarihte sona eren yıllık raporlama dönemi
süresince faaliyetlerinde 20H–20I paragraflarında tanımlanan şekilde bir değişiklik meydana
gelmiş olması durumunda yeniden değerlendirir.

(b) Daha önce TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmak için gereken kıstasları
karşılamamış olan bir işletmenin, 31 Aralık 2018’e kadar olan sonraki bir yıllık raporlama ta-
rihinde faaliyetlerinin ağırlıklı olarak sigortacılıkla bağlantılı olup olmadığını; sadece o tarihte
sona eren yıllık dönem süresince faaliyetlerinde 20H–20I paragraflarında tanımlanan şekilde
bir değişiklik meydana gelmiş olması durumunda yeniden değerlendirmesine izin verilir.

20H. 20G paragrafının uygulanma amaçları açısından, işletmenin faaliyetlerinde mey-
dana gelen bir değişiklik:

(a) İşletme içinde veya işletme dışında meydana gelen bir değişiklik sonucu işletmenin
üst yönetimi tarafından kararlaştırılmıştır,

(b) İşletmenin faaliyetleri açısından önemlidir ve 
(c) İşletme dışı taraflara ispat edilebilir.
Dolayısıyla, böyle bir değişiklik yalnızca işletmenin faaliyetleri bakımından önemli

olan bir faaliyeti başlatması ya da sona erdirmesi veya faaliyetlerinden birinin büyüklüğünde
önemli bir değişiklik yapması; örneğin bir iş kolunu edinmesi, elden çıkarması veya sonlan-
dırması durumunda meydana gelir.

20I. İşletmenin faaliyetlerinde, 20H paragrafında tanımlanan şekilde bir değişikliğin
meydana gelmesinin çok nadir olması beklenir. Aşağıdaki hususlar, 20G paragrafının uygu-
lanma amaçları açısından, işletmenin faaliyetlerinde meydana gelen bir değişiklik olarak kabul
edilmez:

(a) İşletmenin finansman yapısında meydana gelen ancak işletmenin gelir elde ettiği
veya gidere katlandığı faaliyetleri etkilemeyen bir değişiklik.

(b) Varlık ve yükümlülükler, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler uygulanarak satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılsa dahi, işlet-
menin bir iş kolunu satma planı. Bir iş kolunu satma planı, işletmenin faaliyetlerini değiştirebilir
ve gelecekte yeniden değerlendirme yapılmasına yol açabilir, ancak işletmenin finansal durum
tablosuna yansıttığı yükümlülükleri henüz etkilemez. 

20J. İşletme, yapmış olduğu yeniden değerlendirme sonucunda, TFRS 9’a ilişkin geçici
muafiyetten yararlanmak için gereken kıstasları artık karşılamıyorsa (bakınız: 20G(a) paragra-
fı), işletmenin söz konusu yeniden değerlendirmeden hemen sonra başlayan yıllık hesap dö-
neminin sonuna kadar, TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmasına izin verilir. Bununla
birlikte, işletme 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için TFRS
9’u uygulamak zorundadır. Örneğin, işletme 20G(a) paragrafını uygulayarak, 31 Aralık 2018’de
(yıllık hesap döneminin sonunda) TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmak için gereken
kıstasları artık karşılamadığını belirlerse, işletmenin yalnızca 31 Aralık 2019’a kadar TFRS
9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmaya devam etmesine izin verilir.

20K. Daha önce TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmayı seçmiş olan bir si-
gortacı, sonraki herhangi bir yıllık hesap döneminin başında geri dönülemez bir şekilde TFRS
9’u uygulamayı seçebilir.

TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme
20L. TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması’nda tanım-

lanan şekilde TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, yalnızca 20B paragrafındaki kıstasları kar-
şılaması durumunda, 20A paragrafında tanımlanan TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yarar-
lanabilir. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, 20B(b) paragrafını uygularken, söz konusu pa-
ragrafta belirtilen tarihte, TFRS’lerin uygulanmasıyla belirlenen defter değerlerini kullanır. 
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20M. TFRS 1’de, TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme için geçerli hüküm ve muafi-
yetler yer alır. Söz konusu hüküm ve muafiyetler (örneğin, TFRS 1’in D16-D17 paragrafları),
bu TFRS’nin 20A–20Q ve 39B–39J paragraflarındaki hükümleri geçersiz kılmaz. Örneğin,
TFRS 1’deki hüküm ve muafiyetler, TFRS’leri ilk kez uygulayan işletmenin, TFRS 9’a ilişkin
geçici muafiyetten yararlanmak için 20L paragrafında belirtilen kıstasları karşılaması gerektiği
hükmünü geçersiz kılmaz. 

20N. 39B–39J paragrafları uyarınca gereken bilgileri açıklayan TFRS’leri ilk kez uy-
gulayan işletme, TFRS 1’in söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapıl-
ması hakkındaki hüküm ve muafiyetlerini kullanır.  

TMS 28’in belirli hükümlerine ilişkin muafiyet
20O. TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’ın 35–36’ncı paragrafları,

işletmenin özkaynak yöntemini kullanırken yeknesak muhasebe politikalarını uygulamasını
gerektirir. Bununla birlikte işletmenin, zorunlu olmamakla birlikte, 1 Ocak 2021’den önce baş-
layan yıllık hesap dönemleri için, iştirak veya iş ortaklığı tarafından uygulanan ilgili muhasebe
politikalarını aşağıdaki şekilde uygulamaya devam etmesine izin verilir:

(a) İşletme, TFRS 9’u uygulamaktadır fakat iştiraki veya iş ortaklığı TFRS 9’a ilişkin
geçici muafiyetten yararlanmaktadır veya

(b) İşletme, TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmaktadır fakat iştirak veya iş
ortaklığı TFRS 9’u uygulamaktadır.

20P. İşletme, iştiraki veya iş ortaklığındaki yatırımını muhasebeleştirmek için özkaynak
yöntemini uyguladığında: 

(a) Söz konusu iştirak veya iş ortaklığına özkaynak yönteminin uygulandığı finansal
tablolarda daha önce TFRS 9 uygulanmışsa (işletme tarafından yapılan herhangi bir düzeltme
yansıtıldıktan sonra), TFRS 9 uygulanmaya devam edilir.

(b) Söz konusu iştirak veya iş ortaklığına özkaynak yönteminin uygulandığı finansal
tablolarda daha önce TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanılmışsa (işletme tarafından
yapılan herhangi bir düzeltme yansıtıldıktan sonra), TFRS 9 sonradan uygulanabilir.

20Q.  İşletme 20O ve 20P(b) paragraflarını her bir iştiraki veya iş ortaklığı için ayrı
ayrı uygulayabilir.”

ç) 35 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“35A. 20A, 20L ve 20O paragraflarındaki geçici muafiyetleri ve 35B paragrafındaki

örtülü yaklaşımı, isteğe bağlı katılım özelliği içeren bir finansal araç ihraç edenler de uygula-
yabilir. Buna göre, 3(a)–3(b), 20A–20Q, 35B–35N, 39B–39M ve 46–49 paragraflarında sigor-
tacıya yapılan atıflar aynı zamanda isteğe bağlı katılım özelliği içeren bir finansal araç ihraç
edenlere de yapılmış gibi değerlendirilir.

Sunum
Örtülü yaklaşım
35B. Bir sigortacı, tanımlanmış finansal varlıklara, zorunlu olmamakla birlikte, örtülü

yaklaşımı uygulayabilir. Örtülü yaklaşımı uygulayan bir sigortacı: 
(a) Tanımlanmış finansal varlıklara TMS 39 uygulanmış gibi, söz konusu varlıklar için

raporlama dönemi sonunda kâr veya zararda raporlanacak tutar, kâr veya zarar ile diğer kap-
samlı gelir arasında yeniden sınıflandırılır. Buna göre, yeniden sınıflandırılan tutar aşağıdakiler
arasındaki farka eşittir: 

(i) TFRS 9 uygulanarak, tanımlanmış finansal varlıklara ilişkin olarak kâr veya zararda
raporlanan tutar ve

(ii) Sigortacı, TMS 39’u uygulamış olsaydı, tanımlanmış finansal varlıklara ilişkin ola-
rak kâr veya zararda raporlanacak olan tutar. 
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(b) Bu TFRS’nin 35B–35N, 39K–39M ve 48–49 paragraflarında tanımlanan durumlar
haricinde finansal araçlarına uygulayabilir diğer tüm TFRS’leri uygular.

35C. Sigortacı, 35B paragrafında tanımlanan örtülü yaklaşımı uygulamayı, yalnızca
TFRS 9’u ilk kez uyguladığında seçebilir; buna önceden aşağıdaki paragrafları uygulayıp daha
sonra TFRS 9’u uyguladığı durumlar da dâhildir:

(a) 20A paragrafında tanımlanan TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyet veya 
(b) Sadece, TFRS 9’un 5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9, 7.2.14 ve B5.7.5–B5.7.20 paragraflarında

yer alan, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal
yükümlülüklerden kaynaklanan kazanç ve kayıpların sunumuna ilişkin hükümler.

35D. Sigortacı, örtülü yaklaşımı uygulayarak kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir
arasında yeniden sınıflandırılan tutarı aşağıdaki şekillerde sunar: 

(a) Kâr veya zararda ayrı bir kalem olarak ve
(b) Diğer kapsamlı gelirde, diğer kapsamlı gelirin ayrı bir bileşeni olarak.
35E. Bir finansal varlık, sadece aşağıdaki kıstasları karşılaması durumunda örtülü yak-

laşım için tanımlanmaya uygundur:
(a) TFRS 9 uygulanarak gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak öl-

çülen fakat TMS 39 uygulanarak bütünüyle gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yan-
sıtılarak ölçülmeyecek olan bir finansal varlık ve

(b) Bu TFRS kapsamındaki sözleşmelerle bağlantılı olmayan bir faaliyetle ilgili olarak
elde tutulmayan bir finansal varlık. Örtülü yaklaşım için uygun olmayan finansal varlıklara ör-
nek olarak; bankacılık faaliyetleriyle ilgili olarak elde tutulan varlıklar veya bu TFRS’nin kap-
samı dışındaki yatırım sözleşmeleriyle ilgili fonlarda tutulan finansal varlıklar verilebilir.

35F. Sigortacı, örtülü yaklaşımı uygulamayı seçtiğinde (bakınız: 35C paragrafı), örtülü
yaklaşım için uygun bir finansal varlık tanımlayabilir. Daha sonra, sadece aşağıdaki durumlarda
örtülü yaklaşım için uygun bir finansal varlık tanımlayabilir: 

(a) Söz konusu varlığın başlangıçta finansal tablolara alınmış olması veya
(b) Söz konusu varlığın 35E(b) paragrafında belirtilen kıstası önceden karşılamıyorken,

şimdi karşılaması.
35G. Sigortacının, finansal araç bazında 35F paragrafını uygulayarak örtülü yaklaşım

için uygun finansal varlıklar tanımlamasına izin verilir.
35H. Uygun hâllerde, 35F(b) paragrafının uygulandığı yeni tanımlanmış bir finansal

varlığa örtülü yaklaşımın uygulanması amacıyla,
(a) Varlığın tanımlama tarihindeki gerçeğe uygun değeri, yeni itfa edilmiş maliyetinin

defter değeri olur ve
(b) Etkin faiz oranı, tanımlama tarihindeki gerçeğe uygun değeri esas alınarak belirle-

nir.
35I. İşletme, tanımlanmış bir finansal varlığa, söz konusu varlık finansal tablo dışı bı-

rakılana kadar örtülü yaklaşımı uygulamaya devam eder. Ancak, işletme: 
(a) Finansal varlık, 35E(b) paragrafındaki kıstasları artık karşılamadığında, bu finansal

varlık üzerindeki tanımlamayı kaldırır. Örneğin, bir finansal varlık, işletme bu varlığı devret-
tiğinde ve böylece söz konusu varlık bankacılık faaliyetleriyle ilgili olarak elde tutulduğunda
veya işletme sigortacı olmaya son verdiğinde artık söz konusu kıstasları karşılamaz.

(b) Herhangi bir yıllık hesap döneminin başında, tanımlanmış finansal varlıkların ta-
mamına örtülü yaklaşımı uygulamayı durdurabilir. Örtülü yaklaşımı uygulamayı durdurmayı
seçen işletme, muhasebe politikasındaki bu değişikliği muhasebeleştirmek için TMS 8’i uy-
gular. 
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35J. İşletme, 35I(a) paragrafını uygulayarak finansal varlık üzerindeki tanımlamayı kal-
dırırsa, bu varlığa ilişkin herhangi bir bakiyeyi, birikmiş diğer kapsamlı gelirden çıkararak ye-
niden sınıflandırma düzeltmesi olarak kâr veya zararda yeniden sınıflandırır (bakınız: TMS 1).

35K. İşletme, 35I(b) paragrafındaki tercihi kullanarak veya artık bir sigortacı olmadığı
için örtülü yaklaşımı uygulamayı durdurursa, daha sonra örtülü yaklaşımı uygulamaz. Örtülü
yaklaşımı uygulamayı seçen (bakınız: 35C paragrafı) fakat uygun finansal varlıkları olmayan
(bakınız: 35E paragrafı) bir sigortacı, daha sonra uygun finansal varlıklara sahip olması duru-
munda örtülü yaklaşımı uygulayabilir.

Diğer hükümlerle etkileşim
35L. Bu TFRS’nin 30’uncu paragrafı, bazen “gölge muhasebe” olarak tanımlanan bir

uygulamaya izin verir. Sigortacı örtülü yaklaşımı uygularsa, gölge muhasebe uygulanabilir. 
35M. Bir tutarın, 35B paragrafı uygulanarak kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir ara-

sında yeniden sınıflandırılmasının, gelir vergisi gibi diğer tutarların, diğer kapsamlı gelire dahil
edilmesi gibi sonuçları olabilir. Sigortacı, bu tür sonuçları belirlemek için ilgili TFRS’yi, ör-
neğin TMS 12 Gelir Vergileri’ni uygular.

TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme
35N. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, örtülü yaklaşımı uygulamayı seçerse, yal-

nızca, TFRS 9’a uyum sağlamak amacıyla karşılaştırmalı bilgiyi yeniden düzenlemesi duru-
munda, söz konusu bilgiyi örtülü yaklaşımı yansıtacak şekilde yeniden düzenler (bakınız: TFRS
1’in E1–E2 paragrafları).”

d) 39A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyet hakkındaki açıklamalar
39B. TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmayı seçen bir sigortacı, finansal

tablo kullanıcılarının;
(a) Sigortacının geçici muafiyete ilişkin kıstasları nasıl karşıladığını anlamasına ve
(b) Geçici muafiyetten yararlanan sigortacılarla, TFRS 9’u uygulayan işletmeleri kar-

şılaştırmasına
olanak sağlayan bilgileri açıklar.
39C. Sigortacı, 39B(a) paragrafına uyum sağlamak amacıyla, TFRS 9’a ilişkin geçici

muafiyetten yararlandığını ve 20B(b) paragrafında belirtilen tarihte, TFRS 9’a ilişkin geçici
muafiyetten yararlanmak için karşılanması gereken kıstasları nasıl karşıladığını, aşağıdaki hu-
susları içerecek şekilde açıklar:

(a) Bu TFRS kapsamındaki sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin (yani, 20E(a)
paragrafında tanımlanan yükümlülüklerin) defter değeri, tüm yükümlülüklerin toplam defter
değerinin yüzde 90’ına veya daha azına eşitse; bu TFRS kapsamındaki sözleşmelerden kay-
naklanan yükümlülüklerden olmayan sigortacılıkla bağlantılı yükümlülüklerin (yani, 20E(b)
ve 20E(c) paragraflarında tanımlanan yükümlülüklerin) niteliği ve defter değeri, 

(b) Sigortacılıkla bağlantılı yükümlülüklerin toplam defter değeri, tüm yükümlülüklerin
toplam defter değerinin, yüzde 90’ına veya daha azına eşit olmakla birlikte, yüzde 80’inden
fazlaysa; sigortacının sigortacılıkla bağlantılı olmayan önemli bir faaliyetle iştigal etmediğini
nasıl belirlediği ve bu kapsamda hangi bilgilerin dikkate alındığı ve

(c) Sigortacı, 20G(b) paragrafını uygulayarak yaptığı yeniden değerlendirmeye bağlı
olarak TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanabiliyorsa; 

(i) Yeniden değerlendirme yapmasının nedeni,
(ii) Faaliyetlerindeki ilgili değişikliğin meydana geldiği tarih ve
(iii) Faaliyetlerindeki değişikliğe ilişkin detaylı bir açıklama ve bu değişikliğin sigor-

tacının finansal tabloları üzerindeki etkisinin niteliksel tanımı.
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39D. İşletme 20G(a) paragrafını uygulayarak, faaliyetlerinin artık ağırlıklı olarak si-
gortacılıkla bağlantılı olmadığı sonucuna varırsa, TFRS 9’u uygulamaya başlamadan önceki
her bir raporlama dönemine ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri açıklar:

(a) TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlanmak için gereken kıstasları artık karşı-
lamadığını,

(b) Faaliyetlerindeki ilgili değişikliğin meydana geldiği tarihi ve
(c) Faaliyetlerindeki değişikliğe ilişkin detaylı bir açıklamayı ve bu değişikliğin işlet-

menin finansal tabloları üzerindeki etkisinin niteliksel tanımını.
39E. Sigortacı, 39B(b) paragrafına uyum sağlamak amacıyla, aşağıdaki iki finansal var-

lık grubu için ayrı olarak, raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değeri ve o dönem sı-
rasında gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliğin tutarını açıklar:

(a) TFRS 9’da yer alan ticari amaçla elde tutulan tanımını karşılayan finansal varlıklar
veya gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansı bu esasa göre değerlendirilen
finansal varlıklar (bakınız: TFRS 9, B4.1.6 paragrafı) hariç olmak üzere; belirli tarihlerde sa-
dece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol
açan sözleşme şartlarına sahip finansal varlıklar (yani TFRS 9’un 4.1.2(b) ve 4.1.2A(b) para-
graflarındaki şartları sağlayan finansal varlıklar). 

(b) 39E(a) paragrafında belirtilenler dışındaki tüm finansal varlıklar. Bu finansal var-
lıklar; 

(i) Belirli tarihlerde, sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödeme-
lerini içeren nakit akışlarına yol açmayan sözleşme şartlarına sahip olan,

(ii) TFRS 9’da yer alan ticari amaçla elde tutulan tanımını karşılayan veya
(iii) Gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansı bu esasa göre değer-

lendirilen
herhangi bir finansal varlık olabilir.
39F. Sigortacı, 39E paragrafındaki bilgileri açıklarken:
(a) TFRS 7’nin 29(a) paragrafı uyarınca finansal varlığın gerçeğe uygun değerinin açık-

lanması gerekmiyorsa (örneğin kısa vadeli ticari alacaklar), finansal varlığın TMS 39 uyarınca
ölçülen defter değerini, söz konusu varlığın gerçeğe uygun değerinin makul bir tahmini olarak
kabul edebilir ve

(b) Finansal tablo kullanıcılarının, finansal varlıkların özelliklerini anlayabilmesi için
gereken ayrıntı düzeyini göz önünde bulundurur.

39G. Sigortacı, 39B(b) paragrafına uyum sağlamak amacıyla, 39E(a) paragrafında ta-
nımlanan finansal varlıkların yapısında bulunan önemli kredi riski yoğunlaşmalarını da içerecek
şekilde, maruz kalınan kredi riskini açıklar. Sigortacı, raporlama döneminin sonunda söz ko-
nusu finansal varlıklara ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri açıklar: 

(a) TFRS 7’de tanımlanan kredi riski derecelendirme notları itibarıyla, TMS 39 uygu-
lanarak ölçülen defter değerleri (itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar için, değer
düşüklüğü karşılıkları için düzeltme yapılmadan önceki tutar).

(b) 39E(a) paragrafında tanımlanan ve raporlama dönemi sonunda düşük kredi riskine
sahip olmayan finansal varlıklar için, TMS 39 uygulanarak ölçülen gerçeğe uygun değer ve
defter değeri (itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü karşı-
lıkları için düzeltme yapılmadan önceki tutar). Bu açıklamanın amaçları açısından, TFRS 9’un
B5.5.22 paragrafında, bir finansal aracın kredi riskinin düşük kabul edilip edilmeyeceğinin de-
ğerlendirilmesiyle ilgili hükümler yer almaktadır.
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39H. Sigortacı, 39B(b) paragrafına uyum sağlamak amacıyla, finansal tablo kullanıcı-
larının, grubun ilgili raporlama dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarında sunulmayan
grup içindeki bir işletmeyle ilgili TFRS 9’a ilişkin halka açık bilgileri nereden elde edebilece-
ğine ilişkin bilgileri açıklar. Örneğin, TFRS 9’a ilişkin bu tür bilgiler, TFRS 9’u uygulayan
grup içindeki bir işletmenin halka açık ayrı veya bireysel finansal tablolarından elde edilebilir. 

39I. İşletme 20O paragrafındaki, TMS 28’in belirli hükümlerine ilişkin muafiyetten ya-
rarlanmayı seçtiyse, bu durumu açıklar.

39J. İşletme, iştirak veya iş ortaklığındaki yatırımını özkaynak yöntemini kullanarak
muhasebeleştirirken TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten yararlandıysa (bakınız: 20O(a) para-
grafı), TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar uyarınca açıklanması gereken
bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgileri de açıklar: 

(a) İşletme açısından önemli olan her bir iştirak veya iş ortaklığı için, 39B–39H para-
graflarında tanımlanan bilgiler. Açıklanan tutarlar, işletmenin özkaynak yöntemini kullanırken
yaptığı düzeltmeler yansıtıldıktan sonra iştirak veya iş ortaklığının TFRS’lere göre hazırlanmış
finansal tablolarında yer alan tutarlardaki payı değil, söz konusu tutarların kendisi olmalıdır
(bakınız: TFRS 12’nin B14(a) paragrafı).

(b) Kendi başına önemli olmayan bütün iştirak ve iş ortaklıkları için toplu olarak, 39B–
39H paragraflarında tanımlanan nicel bilgiler. Şöyle ki:

(i) Açıklanan toplu tutarlar, işletmenin bu tutarlardaki payıdır ve
(ii) İştiraklere ilişkin toplu tutarlar, iş ortaklıklarına ilişkin açıklanan toplu tutarlardan

ayrı olarak açıklanır.
Örtülü yaklaşım hakkındaki açıklamalar 
39K. Örtülü yaklaşımı uygulayan bir sigortacı, finansal tablo kullanıcılarının; 
(a) Raporlama döneminde kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir arasında yeniden sı-

nıflandırılan toplam tutarın nasıl hesaplandığını ve
(b) Söz konusu yeniden sınıflandırmanın finansal tablolar üzerindeki etkisini anlama-

larına imkân tanıyan bilgileri açıklar.
39L. Sigortacı, 39K paragrafına uyum sağlamak amacıyla aşağıdaki hususları açıklar:
(a) Örtülü yaklaşımı uyguladığını,
(b) Finansal varlık sınıfı bazında, örtülü yaklaşım uyguladığı finansal varlıkların rapor-

lama dönemi sonundaki defter değeri,
(c) Bu TFRS kapsamında sözleşme ihraç eden yasal işletme dışında elde tutulan her

türlü tanımlanmış finansal varlığa ilişkin açıklamalar da dahil olmak üzere, finansal varlıkların
örtülü yaklaşım için tanımlanmasının dayanağı, 

(d) Aşağıdaki hususları da içerecek şekilde, raporlama döneminde kâr veya zarar ile
diğer kapsamlı gelir arasında yeniden sınıflandırılan toplam tutarın, finansal tablo kullanıcıla-
rının bu tutarın nasıl elde edildiğini anlamasına imkân tanıyan bir açıklama:

(i) TFRS 9 uygulanarak tanımlanmış finansal varlıklara ilişkin olarak kâr veya zararda
raporlanan tutar ve

(ii) Sigortacı, TMS 39’u uygulamış olsaydı, tanımlanmış finansal varlıklara ilişkin ola-
rak kâr veya zararda raporlanacak olan tutar. 

(e) 35B ve 35M paragraflarında tanımlanan yeniden sınıflandırmanın, etkilenen her bir
kâr veya zarar kalemi üzerindeki etkisi ve

(f) Sigortacı, raporlama dönemi sırasında finansal varlıklara ilişkin tanımlamayı değiş-
tirdiyse:

(i) Örtülü yaklaşım uygulanan yeni tanımlanmış finansal varlıklara ilişkin olarak ra-
porlama döneminde kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir arasında yeniden sınıflandırılan
tutar (bakınız: 35F(b) paragrafı),
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(ii) Finansal varlıklar üzerindeki tanımlama kaldırılmamış olsaydı, raporlama döne-
minde kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir arasında yeniden sınıflandırılacak olan tutar (ba-
kınız: 35I(a) paragrafı) ve

(iii) Tanımlaması kaldırılmış olan finansal varlıklar için, raporlama döneminde birikmiş
diğer kapsamlı gelirden çıkarılarak kâr veya zararda yeniden sınıflandırılan tutar  (bakınız: 35J
paragrafı).

39M. İşletme, iştirak veya iş ortaklığındaki yatırımını özkaynak yöntemini kullanarak
muhasebeleştirirken örtülü yaklaşımı uyguladıysa, TFRS 12 uyarınca açıklanması gereken bil-
gilere ek olarak aşağıdaki hususları da açıklar:

(a) İşletme açısından önemli olan her bir iştirak veya iş ortaklığı için, 39K–39L para-
graflarında tanımlanan bilgiler. Açıklanan tutarlar, işletmenin özkaynak yöntemini kullanırken
yaptığı düzeltmeler yansıtıldıktan sonra iştirak veya iş ortaklığının TFRS’lere göre hazırlanmış
finansal tablolarında yer alan tutarlardaki payı değil, söz konusu tutarların kendisi olmalıdır
(bakınız: TFRS 12’nin B14(a) paragrafı). 

(b) 39K–39L(d) ve 39L(f) paragraflarında tanımlanan niceliksel bilgiler ile kendi ba-
şına önemli olmayan bütün iştirak ve iş ortaklıkları için toplu olarak, 35B paragrafında tanım-
lanan, yeniden sınıflandırmanın kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir üzerindeki etkisi. Şöyle ki:

(i) Açıklanan toplu tutarlar, işletmenin bu tutarlardaki payıdır ve
(ii) İştiraklere ilişkin toplu tutarlar, iş ortaklıklarına ilişkin açıklanan toplu tutarlardan

ayrı olarak açıklanır.”
e) 45 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“TFRS 4’ün TFRS 9’la birlikte uygulanması 
TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyet
46. TFRS 9 Finansal Araçlar’ın, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ile Birlikte Uygulanması

(TFRS 4’te yapılan değişiklikler) 3’üncü ve 5’inci paragrafları değiştirmiş, 20A–20Q, 35A ve
39B–39J paragrafları ile 20, 20K, 20N ve 39A paragraflarından sonra ilgili başlıkları eklemiştir.
İşletme, belirlenen kıstasları karşılayan sigortacılara TFRS 9’a ilişkin geçici muafiyetten ya-
rarlanma izni veren bu değişiklikleri, 1 Ocak 2018’de veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygular.

47. 39B–39J paragrafları uyarınca gereken bilgileri açıklayan işletme, TFRS 9’un bu
açıklamalar için gereken değerlendirmelerin yapılmasıyla ilgili geçiş hükümlerini uygular. Bu
amaca yönelik ilk uygulama tarihi, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan ilk yıllık hesap dö-
neminin başlangıcı olarak kabul edilir.

Örtülü yaklaşım
48. TFRS 9 Finansal Araçlar’ın, TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ile Birlikte Uygulanması

(TFRS 4’te yapılan değişiklikler) 3’üncü ve 5’inci paragrafları değiştirmiş, 35A–35N ve 39K–
39M paragrafları ile 35A, 35K, 35M ve 39J paragraflarından sonra ilgili başlıkları eklemiştir.
İşletme, sigortacılara tanımlanan finansal varlıklara örtülü yaklaşımı uygulama izni veren bu
değişiklikleri, TFRS 9’u ilk kez uyguladığında uygular (bakınız: 35C paragrafı). 

49. Örtülü yaklaşımı uygulamayı seçen bir işletme, 
(a) TFRS 9’a geçerken, tanımlanmış finansal varlıklara bu yaklaşımı geriye dönük ola-

rak uygular. Buna göre, örneğin, tanımlanmış finansal varlıkların TFRS 9 uygulanarak belir-
lenen gerçeğe uygun değeriyle, söz konusu varlıkların TMS 39 uygulanarak belirlenen defter
değeri arasındaki farka eşit bir tutarı, birikmiş diğer kapsamlı gelirin açılış bakiyesine bir dü-
zeltme olarak yansıtır.

(b) Yalnızca, TFRS 9’u uygulayarak karşılaştırmalı bilgiyi yeniden düzenlemesi duru-
munda, söz konusu bilgiyi örtülü yaklaşımı yansıtacak şekilde yeniden düzenler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standart-

ları Kurumu Başkanı yürütür.
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halen 1112 Sk. Yeni Mah. No: 3 Ġç Kapı No: 2 Yüksekova/HAKKARĠ 

adresinde oturur. TC Kimlik No: 39145386908. 

Suç : UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama,  

  Suç ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, 

Suç tarihi : 26/08/2003 

Ġddianame : Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı (CMK'nun 250. Maddesi ile Yetkili 

Bölümü) 10/02/2009 Tarihli, 2003/1826 SoruĢturma, 2009/167 Esas ve 

2009/111 Ġddianame sayılı iddianamesi. 

Yukarıda belirtilen iddianame ile UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya 

Sağlama, Suç ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, suçlarından 5237 sayılı TCK'nun 

188/3-4-5, 220/2, maddeleri gereğince yargılanıp cezalandırılması istenen sanık Ġdris BULUT 

hakkında mahkememiz tarafından verilen ara kararı gereğince, 

Sanığın usulüne uygun çağrı ve duruĢmaları takip etmesi gerektiği ihtarına rağmen 

duruĢmalara gelmediği, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan 25/03/2014 

tarihli tutuklamaya yönelik çıkartılan yakalama emrinin de infaz edilemediği, sanığın hakkındaki 

kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacı ile yurt içinde saklandığı veya yabancı ülkede 

bulunduğu, nerede olduğunun bilinemediği ve mahkememiz tarafından kendisine ulaĢılamadığı 

anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi gereğince kaçak iĢlemlerinin 

yapılmasına ve çağrının ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla; 

1 - Mahkememiz tarafından çıkartılan iĢ bu çağrı ilanının Resmi Gazete'de 

yayımlanmasına ve ayrıca sanığın yukarıda belirtilen 1112 Sk. Yeni Mah. No: 3 Ġç Kapı No: 2 

Yüksekova/HAKKARĠ adresindeki konutunun kapısına asılmak sureti ile 7 GÜN ASKIDA 

TUTULMASINA, 

2 - Ġlanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden veya ilanının konutunun kapısına asılması 

tarihinden itibaren (en son tarihlisi esas alınmak suretiyle) 15 gün içerisinde sanığın mesai 

saatlerinde mahkememize müracaat etmemesi halinde 5271 sayılı CMK'nun 247/1. Maddesi 

gereğince KAÇAK SAYILACAĞINA karar verileceği ve ayrıca CMK'nun 248. maddesinde 

gösterilen tedbirlere HÜKMEDĠLEBĠLECEĞĠ, 

Ġlanen tebliğ olunur. 9316 
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Düzce 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2012/743 

KARAR NO : 2013/704 

Muhkem eĢyayı kırarak hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 21/11/2013 tarihli kararı ile 765 Sayılı TCK'nın 493/1. Maddesi gereğince 6 YIL 

8 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Kishvar ve Darejan oğlu, 1976 doğumlu, Gürcistan 

vatandaĢı sanık VARLAMĠ KUKHIANIDZE tüm aramalara rağmen elveriĢli adresi tespit 

edilemediğinden, gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince 

hüküm özetinin RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 9588 

———— 

ESAS NO : 2014/450  

KARAR NO : 2015/86 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık, Konut 

Dokunulmazlığını Ġhlal Etme ve Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve 

karar numarası yazılı 29/01/2015 tarihli kararı ile Türk Ceza Kanununun 142/l.b.l, 116/1, 151/1 

maddeleri tatbik edilerek ayrı ayrı 1 YIL 8 AY HAPĠS, 5 AY HAPĠS ve 3 AY 10 GÜN HAPĠS 

cezası ile cezalandırılmalarına karar verilen sanıklar, Zauri ve Tsasa oğlu, 1984 doğumlu, 

Gürcistan uyruklu ZAZA BEITRISHVILI ile Nodari ve Lia oğlu, 1988 doğumlu, Gürcistan 

uyruklu PAATA BĠBĠLURĠ tüm aramalara rağmen elveriĢli adresleri bulunamadığından, 

gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE‘DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 9589 

—— •• —— 

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinden: 

AĢağıda açık kimliği, suçları ve gıyabında verilen cezaları yazılı sanığa tebligat 

çıkarılmıĢ, ancak kendisine tebligat yapılamamıĢtır. 7201 sayılı Kanunun 28, 29 maddeleri 

uyarınca hükmün Resmi Gazete‘de ilanen tebliği 31. madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün 

sonra kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

ESAS NO : 2017/592 Esas 2017/1088 Karar 

ADI SOYADI : ġÜKRÜ KARASU 

SUÇU : Yaralama 

KANUN MAD.  : 5237 Sayılı TCK 86/1 Md. 

CEZASI : 10 AY 25 GÜN HAPĠS CEZASI 

 9587 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

E68000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET 

E68000 TAMPON (T1 TĠPĠ) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/661303 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00   (Pbx)/0 (222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu Malın Adı ve Miktarı : 20 Adet E68000 Tampon (T1 Tipi) 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

11.01.2018 günü, saat 14.00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat Müdürlüğünden 

KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 11014/1-1 

—— • —— 

200 GR. FĠLĠZ ÇAYI BASKILI BOBĠN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 8.000 Kg. 

200 gr. Filiz Çayı Baskılı Bobin %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.12.2017 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10926/1-1 
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TRANSFORMATÖR ĠZOLASYON YAĞI TEMĠNĠ VE DEĞĠġĠMĠ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim 

Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:  

TRANSFORMATÖR ĠZOLASYON YAĞI TEMĠNĠ VE DEĞĠġĠMĠ iĢi 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/654567 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU 

MEVKII 34315 AMBARLI AVCILAR/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 875 91 00 - 0 212 875 91 13 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi : http://www.euas.gov.tr  

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Transformatörün Ġzolasyon Yağı Temini ve 

DeğiĢimi ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : EÜAġ Ġstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) 

ĠĢletme Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihte iĢe baĢlanacaktır.  

ç) ĠĢin süresi : SözleĢmeyi müteakip yağların temini, santral 

sahasına nakledilmesi ve yağ değiĢimi için gerekli 

malzemelerin tedariki için 45 gündür. Yağ değiĢimi, 

tretman, değiĢim sonrası testler ve devreye alma 

hazırlıkları için her bir trafoya ayrı olmak üzere 

7 gündür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) 

ĠĢletme Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL  

b) Tarihi ve saati : 09.01.2018 - 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ġstekliler, ihale konusu yapım iĢinde alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.  

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini 

gösteren belgeler.  

4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

Ġstekliler, iĢin konusu transformatör yağ değiĢiminde kullanılacak yeni yağının markası, 

kimyasal ve teknik özelliklerini içeren dokümanları teklif dokumanı ile birlikte verecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

* YG transformatör imalatı ve yerine montaj iĢini yapmıĢ olmak,  

* YG transformatör onarımı ve devreye alma iĢini yapmıĢ olmak,  

* YG transformatör büyük bakımı ve devreye alma iĢini yapmıĢ olmak, 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Avcılar/ĠSTANBUL 

adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) 

ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Avcılar/ĠSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar:  

13.1. TeĢekkülümüz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda 

istisna kapsamındadır. Ġhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte 

serbesttir. 

13.2. Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden ġirketimiz (EÜAġ) Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 11013/1-1 
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MUHTELĠF HQWL KAROTĠYER SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif HQWL Karotiyer Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/664136  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü  

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   

06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  I. Kısım: 400 Adet HQWL Komple Karotiyer (3 Mt.)  

  II. Kısım: 100 Adet HQWL Komple Karotiyer (6 Mt.) 

  (Teknik Ģartnamede belirtilen ekipman ve 

malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren I. Kısım: 180 

(yüzseksen), II. Kısım: 180 (yüzseksen) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 08/01/2018 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10988/1-1 
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BASKILI - BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı için 

ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Baskılı-Baskısız Shrink satın 

alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ 

ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

5 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 05.01.2018 tarihine kadar Türk Kızılay 

Afyon Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlüğü Gazlıgöl/Afyon ve Fatih Mah. Erzurum Cad. No: 91 

Akyazı/ERZĠNCAN adresine muayene edilmek üzere teslim edeceklerdir. 

6 - Firmaların, ihale zarflarını en geç 16.01.2018 günü saat 10:00‘a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

7 - 2 nolu ‗Teklif ve Teminat Mektubu‘ zarfı 17.01.2018 günü saat 14:00‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

10 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 11023/1-1 

————— 

ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜNE ÇELĠK DEPO 

ĠNġAAT YAPIMI ĠÇĠN PROJE ĠHALESĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Erzincan Ġli, Akyazı Beldesi, Fatih Mahallesi, 145 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 

249.796,93 m² yüzölçümlü taĢınmaz üzerine ~7.200 m² alanlı çelik depo inĢaatı yapımı için imar 

durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya 

kuruluĢlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması iĢi kapalı zarfla teklif almak 

suretiyle yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.01.2018 günü saat 10:00‘a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 16.01.2018 günü saat 14:00‘de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 11024/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ahmet 

ġener ÖZCAN'a iki ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiĢtir. 

Cezaların uygulanmasına 08.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 09.12.2018 tarihinde son 

bulacaktır. 

2 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih 

OĞRAġAN'a ''12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına daha önce almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiĢ 

tarihi esas alınarak, 14.08.2018 tarihinde baĢlanacak olup, ceza 14.08.2019 tarihinde son 

bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Cafer EROL'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma'' cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 02.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 02.11.2018 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Mustafa EYĠSOY'a ''6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 03.11.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 03.05.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

5 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ġsa 

AKBULAK'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası ile "12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiĢtir. Cezaların uygulanmasına 04.11.2017 

tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.05.2019 tarihinde son bulacaktır. 11026/1-1 

—— • —— 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

23/09/2017 tarih ve 2017/352 sayılı ceza kararı 

Ġbrahim ÖZPINAR - Ankara Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni 

"29/12/2015 tarihinde özürsüz olarak 1 gün görevinize gelmediğiniz" 

Ġddiası sübut bulmuĢtur. 657 Sayılı DMK'nın 125/C maddesinin (b) fıkrası gereğince 1/30 

ORANINDA AYLIKTAN KESME cezası ile tecziye edildiniz. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 10985/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/10/2017 tarih ve 586 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 27/11/2017 tarih ve 2323 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 16399 ada 6 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği" 18/12/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 11020/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yamaçevler Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Projesi Alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı Revizyonu Belediyemiz Kentsel DönüĢüm Müdürlüğü, Kentsel DönüĢüm ġubesi Ġlan 

Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 10989/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Kızılırmak-Ġvedik Ġsale Hattı Anteks Etabı'na iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değiĢikliğine iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır.  

Ġlgililere ilanen duyurulur. 10990/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmak koĢuluyla öğretim üyesi 

alınacaktır. 

1 - BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. 

2 - Kadrolara müracaat eden adaylar baĢvurularında Üniversitemiz Senatosunca kabul 

edilen ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) 

adresindeki ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine‖ uymaları gerekmektedir. 

Bu kriterlere uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar baĢlıca araĢtırma eserlerini de 

belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan çalıĢmalarının 

1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de PDF ortamında 5 adet CD ye 

aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen baĢvuracaklardır. 

4 - Süresi içerisinde yapılmayan baĢvurular ile Rektörlükçe kurulacak baĢvuru ön 

değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilen ve postayla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar için (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) 

çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

 

S.No Birimi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Derece Adet 

1 
Ziraat 

Fakültesi 
Bitki Koruma Entomoloji Profesör 1 1 

2 
DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimleri Pedodonti Profesör 1 1 

3 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Profesör 1 1 

4 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji Profesör 1 1 

5 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Göğüs 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

 10843/1-1 
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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

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Cumhuriyet Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe

Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 83)

— Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84)

— Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4)

Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85)

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


