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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin

Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanında çalışmaları bulunan ve Üniversi-

tede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi

başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Mü-

dürün yerine aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2013 28545

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

10 Ekim 2021
PAZAR

Sayı : 31624



Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Merkez bünyesindeki bölümlerde ilgili ko-

nularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek ve teşvik etmek.
b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmî

ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını paylaşmak.
ç) Alanla ilgili yayın yapmak, yayın yapılmasını desteklemek ve süreli yayın çıkarmak.
d) Sağlık sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim

programları geliştirmek ve düzenlemek.
e) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amaçlarına uygun olan

konularda çalışan lisansüstü ve doktora öğrencilerine yardımcı olmak.
f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçlarına uygun olan araştırma

projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yürütmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı
usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim ele-
manları arasından bir kişiyi çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirilmesi için Rekörün onayına sunar. Müdüre görevi başında olmadığı zaman-
larda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcı-
sının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan

sonra uygulamak.
d) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve

denetlemek.
f) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.
g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak.
ğ) Yönetim Kurulunca hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi ile

Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendiri-
lebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda
iki kereden az olmamak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyuna esas olan görüş dikkate alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

değerlendirmek.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.
ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme ko-

nusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.
f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

10 Ekim 2021 – Sayı : 31624                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma program taslağını değerlendirerek karara
bağlamak.

ğ) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, çalışma grup-
larının oluşturulmasını karara bağlamak.

h) Bir çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev sü-
resinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

ı) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağ-
lanmasında Müdüre yardımcı olmak.

i) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda Merkezde görev yapacak bilim insanı,
araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uz-
manların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesi hakkında değerlendirme yapmak.

j) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite içinden veya istekleri halinde

Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Ku-
rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az iki
defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz ve  toplantıdaki kararlar
oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olabilecek görüşler bil-

dirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Her yıl birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için

yapmayı planladıkları tüm etkinlikleri, görüş ve önerileri bir rapor halinde Yönetim Kuruluna
sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Müdürün önerisi ve Yönetim

Kurulu kararı ile Merkez çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Merkez çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Ku-

rulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş He-

kimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek,
işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesinde; öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değer-
lendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılıp, Senato tarafından onaylanan

eğitim-öğretimin başlayıp bitmesi arasındaki süreyi,
b) Anabilim Dalı Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

ilgili Anabilim Dalı Kurulunu,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-
ğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Danışman: Öğrencilere eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda
yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
e) Fakülte: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
f) Fakülte Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte

Yönetim Kurulunu,
ğ) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren

aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bö-
lünmesi ile hesaplanan not ortalamasını,

h) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere, o dersin katkısını ifade
eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik, uygulamalı ders saatleri, öğrenciler
için öngörülen diğer faaliyetler ve gerekli çalışma saatleri bakımından göz önünde bulundurulan
değeri,

ı) Öğrenci İşleri Birimi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin
öğrenci işlerinden sorumlu birimini,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
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l) Seçmeli dersler: Öğrencilerin, alması zorunlu olan dersleri dışında, alan içinden ve/veya
alan dışından seçerek alacağı dersleri,

m) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
ö) Yarıyıl/yıl not ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl/ yılda aldığı derslerin ağırlıklı puan-

larının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle elde edilen not orta-
lamasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders ve Kayıt Esasları
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayladığı akademik takvime göre yürütülür; ancak klinik uygulaması olan dersler gerekli gö-
rüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(2) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70
eğitim-öğretim günüdür. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan final/bütünleme/tek ders sınavları ve
ek sınavlar bu sürenin dışındadır.

(3) Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı
ile yeniden düzenlenebilir.

(4) Resmî tatil günlerinde ders ve sınav yapılmaz, ancak gerekli hallerde Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

(5) Fakülte Kurulu, bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait eğitim-öğretim programları ile
ilgili okutulacak dersler ve akademik takvim önerisini, haziran ayı sonuna kadar Senatonun
onayına sunar.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim-öğretim uygulanır ve sınıf

geçme sistemi uygulanır. Devam zorunludur.
Eğitim-öğretim süresi ve dili
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, fakülteye ilk kayıt oldukları dönemden itibaren her dönem

kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın 5 yıllık normal eğitim-öğretim süresini en fazla
8 yılda tamamlamak zorundadır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alın-
maz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sa-
yılır.

(2) Fakültede eğitim-öğretim Fakülte Kurulunun kararı, Senatonun ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile Türkçe, İngilizce veya eğitim-öğretim programındaki tüm derslerin toplam
AKTS kredisinin en az %30’u kadarı İngilizce dillerinde verilebilir.

(3) Eğitim-öğretim dili Türkçe veya en az %30 İngilizce olması durumunda; fakülteye
kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Üniversitenin veya
farklı bir üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya
bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarılı ola-
mayan öğrencilere 1 yıl ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin fakülte
ile ilişikleri kesilir. Bu süreler azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(4) Bu yabancı uyruklu öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için Avrupa Dil-
leri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’na  göre en az B1 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olması
gereklidir. Bu öğrencilerin kayıt oldukları lisans programından mezun olabilmeleri için ise en
az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini belgeleyen sınav sonucu ibraz etmeleri gerekir.
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Öğrenci danışmanlığı
MADDE 8 – (1) Danışmanlık ile ilgili esaslarda Üniversitenin ilgili yönergesi uygu-

lanır.
Ön şart
MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre zorunlu tutulan dersler

haricindeki tüm dersler bir sonraki sınıf derslerinin ön şartlı dersleridir. Sınıfını geçemeyen
öğrenciler bir üst sınıftan ders alamaz ve sonraki eğitim-öğretim yılında sadece başarısız olduğu
tüm dersleri tekrar alır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre zorunlu tutulan derslerden başarılı ola-
mayan öğrenciler, bu dersleri başarmadan mezun olamazlar.

Fakülteye ilk kayıt şartları
MADDE 10 – (1) Fakülteye ilk kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

tarafından yürütülür.
(2) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul ve Üniversite

tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar,
istenen belgelerle, şahsen veya mazeret durumunda noter tarafından düzenlenen vekâletname
ile tayin edilen vekil aracılığı ile kesin kaydını yaptırır. Posta ile başvuru kabul edilmez. Kayıt
için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belge
ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan adaylar haklarını kaybeder. Kayıt
için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belir-
lenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır. Askerlik durumu adayın
beyanına göre değerlendirilir.

(3) Yabancı uyruklu aday öğrencilerin kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri,
Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci statüsü
MADDE 11 – (1) Fakülteye, sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede ders-

lere Yükseköğretim Kurulu kararınca alınan öğrenciler hariç dinleyici öğrenci veya özel öğrenci
kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yılında, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini  Üni-
versite tarafından belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payını/öğrenim ücretini öde-
mesi gerekirken süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve kayıt yaptırana
kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre her dönem 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payı/öğrenim ücreti ödeyerek kaydını yenile-
mek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemdeki kayıt olması ge-
reken derslere ve sınavlara giremez. Girdikleri takdirde sınavları geçersiz sayılır. Kayıt yeni-
lemesi yapılmayan dönem, bu Yönetmeliğe göre belirtilen toplam eğitim-öğretim süresinden
sayılır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmayan öğrenci; kaydını
bizzat yenilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ders kayıtları
öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için ders kayıtla-
rının akademik danışmanı tarafından onaylanması gereklidir.
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(3) Belirlenen ders kayıt süresinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin
başvuruları, eğitim-öğretim döneminin ilk haftası içinde kabul edilir. Mazereti sebebiyle kay-
dını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrencilerin mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.
Eğer dersler başladıysa mazeretli kayıta kadar geçen süreler öğrencilerin devamsızlıklarından
sayılır. Belirlenen ek süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o döneme ait dersleri ala-
bileceği dönem başında kaydını yenilemek zorundadır.

(4) Ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş öğrenciler
kayıt yenilemiş sayılmaz.

(5) Ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen
on beş gün içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile danışmanıyla birlikte ders kaydı veya ders
silme işlemi yapabilir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı dönemde
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(6) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dâhil
olmak üzere 60 AKTS kredilik ders kaydı yaptırabilir. Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ve Senato onayıyla bu sayı değiştirilebilir. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir
öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi en az 300 AKTS’dir.

(7) Klinik uygulama derslerinde dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yapması ge-
reken uygulamaların sayısı ve türü her bir anabilim dalı kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı
başlangıcından 15 gün öncesine kadar belirlenerek Fakülte eğitim-öğretim komisyonuna su-
nulur. Eğitim-öğretim komisyonu tüm anabilim dallarından gelen önerileri birlikte değerlen-
direrek uygulamaların sayısı ve türleri hakkında karar alır ve Fakülte Kurulu onayına sunar.

Dersler
MADDE 14 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak eğitim-öğ-

retim programlarında yer alır.
(2) Zorunlu dersler, Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan öğrencinin mezun

olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir. Seçmeli

dersler alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:
a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin fakülte eğitim-öğretim programında yer alan ve

mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı ders-
lerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin fakülte eğitim-öğretim programında yer alan,
farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen dersler-
dir.

Eğitim-öğretim programı
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Eğitim-öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:
a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, diplomalara ait genel hü-

kümler, kazanılan unvan, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda
okutulacak derslerin yarıyıl/yıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma du-
rumu, program yeterlilikleri, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlan-
dırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler
yer alır.
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b) Ders bilgi paketinde; dersin adı, kodu, yarıyıl/yılı, verildiği dil, türü, verilme şekli,
sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, de-
ğerlendirme sistemi, AKTS ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği eğitim-öğretim programı en az 300 AKTS olarak he-
saplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Ders programı
MADDE 16 – (1) Fakülteye ait derslerin teorik, pratik (uygulama) ders programları,

Fakültenin ve Üniversitenin ilgili birim ve kurullarının onayı ile uygulanır.
(2) Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato tarafından onaylanmış ders program-

larına uygun olarak hazırlanan derslerin, hangi öğretim elemanları tarafından verileceğini gös-
teren kararı, onaylanmak üzere Rektörlük ilgili birimlerine eğitim-öğretim yılı başlamadan en
geç bir ay önce teslim eder.

(3) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler de ilgili yarıyıl/yılın başında ilan edilir.
Zorunlu durumlarda seçmeli dersler Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla değiştirile-
bilir.

(4) Diş hekimliği öğrencileri en az 300 AKTS kredisinden en az 2 krediyi seçmeli ders-
lerden almak ve başarılı olmak zorundadır.

Ders yükü
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi AKTS kredi esasına

göre yapılır. Ders AKTS kredilerinin hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve
yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik
ve/veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli ça-
lışma saatleri göz önünde bulundurularak öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders
saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava
hazırlık, sınav, klinik uygulama gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifa-
de eder.

Ders tekrarı
MADDE 18 – (1) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci bu Yönetmelik şartlarını

yerine getirmek üzere o dersi tekrar eder. Öğrenci, her ne sebeple olursa olsun sınavına girme-
diği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci, kayıt,
devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

(2) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar edilir. Bu ders oto-
matik olarak öğrencinin üzerine yüklenir. Seçmeli dersi yeniden alması gereken öğrenciler bu
dersin yerine başka açılan bir seçmeli dersi aynı AKTS kredisi olması şartıyla alabilir. Öğren-
cinin başarısız olduğu seçmeli ders Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden si-
linebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenciler, bu derslerin sı-
navlarına girerek mezun olana kadar başarmak zorundadır.

(4) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama ödevlerini eksiksiz ve başarılı
olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri,
azami eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim-öğretim yılında uygulama
gruplarına eşit oranda dağıtılarak intibakları yapılır. Ancak erken mezun olabilecek durumda
olanlara öncelik tanınabilir. Bu öğrenciler, yeni dönemde tekrar ettikleri klinik uygulamaların
ilgili olduğu dersin varsa teorik ders, ara sınav ve final sınavlarına girmek zorundadır. Klinik
uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, final sınavı hakkı elde eder.
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Pratik uygulaması olan dersler ve telafi
MADDE 19 – (1) Preklinik pratik uygulamaların içeriği, süresi ve sayısı ilgili anabilim

dalı kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başlangıcında belirlenir. Gerekli görüldüğü takdirde
değişiklik yapılabilir.

(2) Preklinik eğitimi (birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar) hasta tedavisine yönelik altyapıyı
oluşturmak amacıyla öğrenciye derslikte teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi ge-
reken eğitim-öğretim programını kapsar.

a) Öğrencilere, üçüncü sınıfın bahar döneminde, ilk üç yılda edindikleri bilgi, beceri,
tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını Fakülte anabilim dalları klinik-
lerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uy-
gulamalara katılarak klinik gözlem yaptırılabilir. Klinik gözlemlerin süresi, eğitim-öğretim ko-
misyonu/koordinatörlüğü tarafından düzenlenir.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerde,
öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için ilgili dersin labora-
tuvar/pratik uygulamaları için aranan asgari koşulları, verilen sürede tamamlayarak yerine ge-
tirmiş olmaları ve işlerini teslim etmeleri zorunludur. Laboratuvar/pratik uygulamaların içeriği
ve tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belir-
lenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Gerekli görüldüğü takdirde labora-
tuvar/pratik uygulamaların içeriğinde değişiklik yapılabilir.

c) Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlamayan öğrenciye eksik kalan laboratuvar/
pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, laboratuvar/pratik
çalışmanın sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir.
Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve öğrencilere
duyurulur. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları final sınav tarihine kadar telafi süresinde ta-
mamlaması halinde kendisine final sınavına girme hakkı verilir. Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilebilecek bir mazereti bulunan öğrencilere, bütünleme sınavına kadar telafi iş-
lerini tamamlaması için ek süre verilebilir. Laboratuvar/pratik çalışmasını verilen telafi süre-
sinde de tamamlayamayan ve sonucunda bütünleme hakkı kazanamayan öğrenci o dersten ba-
şarısız sayılır ve dersi gelecek eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

ç) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda laboratuvar/pratik uygulaması olan derslerin ara
sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde la-
boratuvar/pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları eğitim-öğ-
retim yılı başında, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir.

Klinik uygulamalar
MADDE 20 – (1) Fakültede dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik uy-

gulaması olan derslerde ara sınav ve tüm klinik bilgilerden sorumlu olunan final sınavı uygu-
lanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır. Öğrenciler, final sınavına girebilmek için
devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları gözlem, pratik veya kli-
nik uygulama çalışmalarını ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki
ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır.

(2) Üçüncü sınıf öğrencilerine; bahar yarıyılında klinik bilimlerde mevcut olan anabilim
dallarının her birinde rotasyon ile haftada en az 8 ders saati olmak üzere, 2 haftalık süre ile
gözlemci öğrenci statüsünde pratik/klinik uygulama yaptırılabilir. Bu uygulamada, öğrencilere
ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenen pratik/klinik çalışmalar yaptırılabilir.

(3) Klinik uygulamalı eğitim (dördüncü ve beşinci sınıf), anabilim dalları temelinde
ayrılmış, önceden belirlenmiş sürelerde klinikte hasta üzerindeki uygulamalı tedavi işlemlerini

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2021 – Sayı : 31624



kapsar. Kliniğe yönelik teorik derslerde ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanır. Dördüncü
sınıfta tüm klinik bilimlerin anabilim dallarının klinik/pratik uygulamaları gruplar halinde dö-
nüşümlü olarak klinikte yapılır. Dördüncü ve beşinci sınıfların klinik uygulama süreleri ve tak-
vimi, eğitim-öğretim yılı başında eğitim-öğretim komisyonu/koordinatörlüğünün önerisiyle
Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yap-
makla sorumlu oldukları çalışmalar, Dekanlıkça klinik uygulamaların başlangıcında ilan edilir.

a) Öğrenciler; dördüncü sınıfta, tüm anabilim dallarının derslerinden yarıyıl/yıl sonu
sınavına girebilmek için yapmakla yükümlü oldukları klinik/pratik çalışmalarını, ilan edilen
grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak ta-
mamlamak zorundadır. Dördüncü sınıfta belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını der-
sin verildiği eğitim-öğretim döneminde, belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenciye
yarıyıl/yıl sonu sınavı öncesi anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla telafi
süresi verilebilir. Eksik olan işlerini telafi süresinde tamamlayamayan öğrenci yarıyıl/yıl sonu
sınavına giremez ve eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav
tarihinden önce anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla belirlenecek ta-
rihlerde telafi süresi verilebilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan
dördüncü sınıf öğrencisi bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de
klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan dördüncü sınıf öğrencisi başarısız sa-
yılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar
eder. Telafi süresi verilmediği durumlarda öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygula-
mayı ve teorik dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

b) Öğrenciler; beşinci sınıfta, klinik bilimler bölümü, tüm anabilim dallarında, klinik
uygulama sonu sınavına girebilmek için ilan edilen sayı ve türde uygulamayı klinik uygulama
süresi içinde eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Beşinci sınıfta belirlenen as-
gari klinik/pratik uygulama sayısını eğitim-öğretim döneminde klinik uygulama süresi içinde
belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci klinik uygulama sonu sınavına giremez. Öğrenciye
eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce ana-
bilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Dekanlığın onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi
verilebilir. Öğrencinin, eksik kalan işlerini bütünleme sınav tarihine kadar tamamlaması gere-
kir.

c) Beşinci sınıfta klinik uygulama sonu sınavına girme şartlarını yerine getiren öğrenci
önce klinik uygulama sonu pratik sınavına alınır. Klinik uygulama sonu pratik sınavında başarılı
olan öğrenci, sözlü ve yazılıdan oluşan teorik sınava girme hakkı kazanır. Klinik uygulama
sonu pratik sınavında başarılı olamayan öğrenci klinik uygulama sonu teorik sınava giremez
ve bütünleme sınavına kalır. Sözlü sınavda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik
bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır.

ç) Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dal-
larından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınabilir. Klinik uygulama sonu teorik sınavında
başarılı olamayan öğrencilerin klinik uygulama sonu pratik sınavdaki başarısı saklı kalır ve
bütünlemede sadece teorik sınava girer. Bütünlemede pratik sınavdan tekrar başarısız olan öğ-
renci, gelecek eğitim-öğretim yılında klinik uygulamaları tekrar eder. Bütünlemede teorik sı-
navdan tekrar başarısız olan öğrenci gelecek eğitim-öğretim yılında klinik uygulamaları da
tekrar eder.

(4) Dördüncü sınıf klinik uygulamalar; ilgili eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde
mevcut olan anabilim dallarının her birinde Dekanlıkça belirlenen gruplarda rotasyon ile en
az 16 yarım iş günü sürelerde yapılır.
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(5) Beşinci sınıf klinik uygulamalar; ilgili eğitim-öğretim yılında klinik bilimlerde mev-
cut olan anabilim dallarının her birinde Dekanlıkça belirlenen gruplarda rotasyon ile en az aşa-
ğıda belirtilen sürelerde yapılır:

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi En az 32 yarım iş günü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi En az 16 yarım iş günü
Endodonti En az 16 yarım iş günü
Ortodonti En az 16 yarım iş günü
Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) En az 16 yarım iş günü
Periodontoloji En az 16 yarım iş günü
Protetik Diş Tedavisi En az 32 yarım iş günü
Restoratif Diş Tedavisi En az 16 yarım iş günü
(6) Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başarılı oldukları ve ön koşullarını sağladıkları

klinik uygulaması olan derslerin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait klinik uygulama puanla-
rını/barajlarını yaz tatilinde ilgili anabilim dalının uygun görmesi durumunda yapabilir. Yap-
tıkları çalışmaların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalları tarafından yapılır. Bu çalışmalar
ders bilgi paketi formlarında belirtilen klinik/pratik uygulama miktarının %50’sini geçemez.

(7) Diş hekimliği fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan öğren-
cilerin, ERASMUS ve değişim programları hariç fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/
pratik ders ve uygulaması yapması kabul edilmez.

Devam mecburiyeti
MADDE 21 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan, klinik ça-

lışmalar ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Teorik ders saatlerinin
%30’undan, gözlem/klinik/uygulama/preklinik ders saatlerinin de %20’sinden fazlasına katıl-
mayan öğrenciler o dersin final, bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz.

(2) Derse devam durumları ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir
ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final sınavından ön-
ceki hafta içerisinde ilgili dersin sorumlusu tarafından Dekanlığa bildirilir ve liste Dekanlıkça
ilan edilir.

(3) Sağlık raporları derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
(4) Uluslararası ya da ulusal yarışma, toplantı ve benzeri etkinliklere katılacak öğren-

ciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kararda belirtilen süreler için giremedikleri derslerin
devamsızlıklarından muaf tutulur. Ancak öğrenciler bu süre içerisinde işlenen konulardan,
ödevlerden ve uygulamalardan sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, final

sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.
Sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili sorumlu öğretim elemanının onayı alı-
narak Öğrenci İşleri Birimi tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlık tara-
fından ilan edilir. Gerekli görüldüğü hallerde herhangi bir sınavın tarihi yeni sınav tarihine en
az 3 iş günü kalması şartı ile Dekanlıkça değiştirilebilir. Öğrenciler final sınavlarında ilgili der-
sin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Bununla
birlikte, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği
nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfre-
datından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur.
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(2) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılır. Zorunlu hallerde De-
kanlık, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Aynı gün
içinde en fazla 3 sınav yapılabilir.

(3) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygula-
malı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü olarak yapılması durumunda
ilgili anabilim dalı öğretim elemanlarından 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim
dalında yeterli öğretim elemanı olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim ele-
manı sınav komisyonuna alınabilir.

(4) Ara sınav ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde
yapılan sınavıdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı
notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar,
ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalış-
maların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurul kararı ile belirlenir ve eğitim-
öğretim yılının başlangıcından önce Dekanlık vasıtasıyla öğrencilere duyurulur. Yeni bir duyuru
yapılmadığı takdirde bir önceki karar geçerlidir.

(5) Final sınavı, öğrencinin yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin final sına-
vına girebilmek için derse devam zorunluluğunu yerine getirmek, teorik, pratik/klinik uygula-
ması olan derslerde istenen çalışmaları başarılı olarak tamamlamış olmak gerekir.

(6) Klinik uygulama sonu sınavı; klinik çalışmalarını eksiksiz tamamlayan, ilgili derse
devam zorunluluğunu yerine getiren beşinci sınıf öğrencilerinin uygulama sonunda girdikleri
sınavdır. Bu sınav ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir ve klinik uygulama ön-
cesinde ilan edilir. Bu sınav beşinci sınıflar için final sınavı hükmündedir.

(7) Bütünleme sınavı; final sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız
oldukları dersler için verilen final yerine geçen sınav hakkıdır. Final sınavından en az 15 gün
sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

a) Klinik uygulamalarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve
başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin final veya klinik uygulama sonu sınavına
girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama öğrencileri, eksik kalan
ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden öncesine kadar belirtilen telafi süresinde
başarılı olarak tamamladıkları takdirde bütünleme sınavına girebilir.

b) Beşinci sınıf klinik uygulama sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme
sınavına toplu olarak en son klinik uygulama grubunun klinik uygulama sonu sınavından en
az on gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde
alınır. Bununla birlikte bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında
bir klinik uygulama grubuna intibakı yapılan beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı,
öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla takip eden klinik uygulama
sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Final, bütünleme ve tek ders sınavları için
mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir.

a) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle bu Yönet-
meliğe uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü
içerisinde Dekanlığa vermek zorundadır. Mazeret sınavına girebilmek için sunulan raporlardan
şehir dışı olanların kabulünde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

b) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Dekanlıkça ke-
sinleştirilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat programından
sorumludur. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
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(9) Tek ders sınavı; her yıl sonunda, klinik ve/veya pratik uygulaması olan derslerin bi-
rinden, klinik ve/veya pratik uygulama kısımlarından başarılı olup sadece teorik kısmından ba-
şarısız olan öğrenciler ile sadece teorik olan derslerin birinden başarısız olan öğrenciler için
yapılan sınavdır.

a) Öğrenciler, tek ders sınavına giriş başvurusunu bütünleme sınav sonuçlarının ilanın-
dan sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak öğrenci işleri birimine yapar.

b) Tek ders sınavında başarılı olmak için en az CC harf notu almış olmak gerekir. Bu
harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

(10) Diş hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabi-
lim dallarınca ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı/yılı içinde yapılması
zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere ilişkin pratik çalışmalardır. Pratik uygulaması olan ders-
lerin ara sınav ve final sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde pratik
uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları ilgili anabilim dalı kurulu
tarafından belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. Pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin final
sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için ilgili dersin pratik uygulamalarında aranan ko-
şulları yerine getirmiş olmaları gerekir.

Sınavların geçerliliği
MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-
nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruş-
turması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan sıfır notu alır.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 24 – (1) Sınav evrakları derslerin sorumlu öğretim elemanları tarafından,

ilgili eğitim-öğretim yılına ait sınav işlemleri bittikten sonra, imza karşılığı Öğrenci İşleri Bi-
rimine teslim edilir. Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre sı-
nava giriş tarihinden itibaren 2 yıl süre ile Dekanlık tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme, mazeret

ve tek ders sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde bilgi sis-
temine girilerek öğrencilere duyurulur ve not onay formları öğrenci işleri birimine teslim edilir.
Öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili sınav sonuçlarına ilan edildiği
tarih itibarıyla 3 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Dekan, sınav evrakını sınavı yapan öğretim
elemanına 3 iş günü içerisinde incelettirir ve sonuç öğrenci işleri birimi vasıtasıyla öğrenciye
bildirilir. İki iş günü içinde tekrar itiraz durumunda, Dekanlıkça belirlenen biri sınavı yapan
öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik komisyona, itiraz süresini takip eden 3 iş günü
içinde itiraz inceletilir, kesin karar Dekanlığa iletilir. Dekanlıkça sonuç gereği için öğrenci
işleri birimine gönderilir.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanının itiraz süresi içerisinde herhangi bir nedenle izinli
olması halinde, ilgili itirazın sonuçlandırılması için 3 öğretim elemanının da Dekanlıkça belir-
lendiği komisyon tarafından aynı esaslarla değerlendirilir.

(3) Öğretim elemanının sınav sonucunun açıklanmasından sonraki 5 iş günü içerisinde
kendisinin tespit ettiği maddi hata nedeniyle ders notu değişikliği talebi, Dekanlık tarafından
öğretim elemanına verilen not değişikliği formunun doldurulması ve imzalanması halinde öğ-
renci işleri birimi tarafından işlenir ve ilgili öğrenciye de tebliğ edilir. Bu değişikliğin ders notu
değişen öğrencinin aleyhine olması halinde ilgili öğrencinin sınava itiraz hakkı saklıdır.
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Başarı notu hesaplaması
MADDE 26 – (1) Dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı no-

tunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri
dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışma-
ların ağırlığı %40, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %60’tır. Bu şekilde hesaplanan puana,
ham başarı puanı denir. Ham başarı puanı 60’ın altında olan öğrenci, o dersten başarısız olur.

(2) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu sisteme göre
puanlar, başarı notu, katsayıları ve başarı durumu aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Başarı Notu Katsayı Başarı Durumu
90 – 100 AA 4,00 Başarılı
80 – 89 BA 3,50 Başarılı
70 – 79 BB 3,00 Başarılı
65 – 69 CB 2,50 Başarılı
60 – 64 CC 2,00 Başarılı
50 – 59 DD 1,50 Başarısız
30 – 49 FD 1,00 Başarısız
0 – 29 FF 0 Başarısız
0 – 0 DZ 0 Başarısız-Devamsız
0 – 0 MF 0 Muaf
0 – 0 BL 0 Başarılı
0 – 0 BZ 0 Başarısız
0 – 0 TR 0 Başarılı
(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır. Başarı notu DD, FD ve FF olan öğrenciler derslerden başarısız olup, bütünleme sınavına
girebilir. Bütünleme sınavı ile ortalamaları belirlendiğinde DD, FD, FF notu alınan dersler ile
başarı notu DZ olan dersler başarısız sayılarak eğitim-öğretimi takip eden ve/veya açıldıkları
ilk yarıyılda/yılda tekrar edilir.

(4) Öğrencinin final sınavından en az 60 puan alması zorunludur. Bu koşulu sağlaya-
mayan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından en az 60 puan alamayan öğ-
rencilere ham puanına bakılmaksızın dersten başarısız sayılarak FF notu verilir.

(5) MF (muaf) notu; yeterlilik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğren-
cilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

(6) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere
verilir.

(7) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız öğren-
cilere verilir.

(8) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ve
yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere önceden almış oldukları ve denkliği in-
tibak/muafiyet komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca tanınan dersler için
verilir. TR notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

Not ortalaması
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu karne ya da transkriptlerinde, yarıyıl/

yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği
puan, o dersin AKTS kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.
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(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde
edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması ise öğrencinin, Fakülteye girişinden itibaren öğrenimi
süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının
toplamının alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki
hane olmak üzere gösterilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı beşten küçükse
sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas
alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Yatay Geçiş, İntibak ve Ders Muafiyet İşlemleri, İlişik Kesme 

ve Ayrılma, Öğrenci Değişim Programları, Mezuniyet Koşulları ve 
Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt dondurma
MADDE 28 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok
dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez
ve kaydının dondurulduğu yarıyıl veya yılda sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin

olması.
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla

doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı

halinde bu kişilere bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine
ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilmesi.

ç) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre Üniversiteden süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hal-
lerin bulunması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.
g) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.
(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik

takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar
işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez
ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt donduru-
labilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren on beş gün içinde başvurulması gerekir.
Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl
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veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından itibaren
öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt donduruldu-
ğunda, kayıt dondurma işlemi onaylandığı tarihten geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma
tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu hak-
lar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kul-
lanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt don-
durma işlemi yarıyıl başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal hastalığı nedeniyle kaydı dondurulan öğ-
rencinin öğrenimine devam edebilmesi için sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi
gerekir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yap-
tırır ve kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları
iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam et-
mek isteyenlerin, bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru, Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.

(7) Kaydı dondurulan öğrenci; öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eği-
tim-öğretim süresinden sayılmaz.

Yatay geçiş, intibak ve ders muafiyet işlemleri
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kurumlararası veya kurum içi fakültelerden yapılacak

yatay geçiş, muafiyet ve intibak işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik, bu Yönetmelik ve Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerine göre yapılır. Ya-
tay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabu-
lüne, ders muafiyetlerine ve intibak edilecekleri sınıflara fakülte yönetim kurulu karar verir.

(2) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye
kabul edilen öğrenciler, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt
yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa daha
önce eğitim-öğretim aldığı kurumun transkriptinin aslı, dilekçe, ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini
gösterir belge ile başvurur.

(3) Öğrencilerin; denkliği kabul edilen derslerden aldığı notlar, bu Yönetmelikte belir-
tilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir, genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt
hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir
ve ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilir.

(5) Her eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde yeni kaydolan
öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesine
göre almaları zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda mutlak değerlen-
dirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 65 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sa-
yılır. Kaydını muafiyet sınavından sonra yaptıran öğrenciler muafiyet hakkından yararlana-
maz.

(6) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir önlisans veya lisans programına kayıtlı
iken, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek tekrar Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile
herhangi bir üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarı ile tamamlayarak
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önlisans diploması alan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile tekrar lisans programına başlayan
öğrenciler; almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olmak isteğiyle Dekanlığa kayıt ol-
duğu eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren, ilk iki haftası içinde dilekçe, transkript
ve ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belge ile başvuruda bulunabilir. Konu, başvuruyu
takiben bir hafta içinde 3 öğretim elemanından oluşan intibak/muafiyet komisyonu tarafından
değerlendirilir ve daha sonra fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte inti-
bak/muafiyet komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin ya-
rıyıllardan hangisine intibak ettirileceği belirlenir. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıl-
larda başarı ile bitirilmek zorundadır. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri
sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas alınır.

(7) Eğitim-öğretimin İngilizce veya en az %30 İngilizce olması halinde hazırlık sınıfı
muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu ya da Yabancı Diller Yüksekokulunca görevlen-
dirilen öğretim elemanları tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 30 – (1) Aşağıda sayılan hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğren-

cilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencilerin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşıl-

ması.
b) Öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olması.
(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de

olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur.
İlişik kesme Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilir.

(3) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olması durumunda, hazırlık
sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın
yenilenmemesinden dolayı, Fakülte Yönetim Kurulu ile Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 31 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer üniversiteler

arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygula-
nabilir. Bu programlar çerçevesinde başvuran öğrenciler güz yarıyılından başlamak üzere bu
üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları; Senato kararları, ikili anlaşmalar ve Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Mezuniyet koşulları
MADDE 32 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretimini tamamlamış ve mezun durumda kabul

edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.
b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü en az 300 AKTS’lik

toplam kredi miktarını tamamlamak.
c) En az 2,00 (CC) genel not ortalamasını sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş

olmak.
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Diploma
MADDE 33 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: İlk iki eğitim-öğretim yılındaki

bütün derslerin sınavlarını başarmış olmak şartı ile diş hekimliği eğitimine başlayıp tamamla-
yamayan öğrencilerin ön lisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak etti-
rilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri,
Ders Kurullarını, uygulamaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan
öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici me-
zuniyet belgesi verilebilir.

(2) Diplomasını kaybedenlere diplomaları yeniden düzenlenerek verilir. Düzenlenen
bu diplomaya kaçıncı defa verildiği ve yitirme nedeni yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden
sayılır.

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi
MADDE 35 – (1) Öğrencinin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar

Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Tebligat ve adres bildirimi
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencilerin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği

daimî adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış
sayılır.

(2) Fakülteye kaydolurken bildirdikleri adreslerini değiştirdikleri halde, bunu Dekanlığa
dilekçe ile bildirmemiş veya yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli
tebligat yapılmadığını ileri süremez.

Engelli öğrenciler
MADDE 37 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu

ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konu-
sunda yetkili ve sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Yozgat Bozok Üniversitesinden:
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Lisansüstü

Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim programı bulunan

akademik birimleri,
d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan

anabilim/anasanat dalının başkanını,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında

anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında ilgili bölümdeki tüm öğretim üyelerinden,
birden fazla bilim dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı
ve bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise bu
programlarda görev alan öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel değerlendirme sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı ta-
rafından yapılan mülakat ve/veya yazılı sınavı,

g) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğ-
rencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edil-
dikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans
veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı
süren tamamlama eğitim programını,

ğ) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans mezunlarına tezli yüksek lisans
yapmadan doğrudan doktora programına başlamalarına olanak sağlayan doktora/sanatta yeter-
lik programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında
rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından atanan ve öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,
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i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma veya inceleme raporu biçiminde sunulmuş şekli-
ni,

j) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Enstitü: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan Lisansüstü

Eğitim Enstitüsünü,
l) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve

Enstitüyü oluşturan Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile Ens-

titü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
n) GMAT (Graduate Management Admission Test): Doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarına başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve ulus-
lararası düzeyde kabul gören sınavı,

o) GRE (Graduate Record Examinations): Doktora ve sanatta yeterlik programlarına
başvurularda, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası dü-
zeyde kabul gören sınavı,

ö) Havuz: İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrenci-
lerin toplandığı grubu,

p) IELTS: The International English Language Testing System sınavını,
r) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan Üniversite içinden veya dışından en az
doktora derecesine sahip kişiyi,

s) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ş) Müdür: Enstitü Müdürünü,
t) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı öğrenciyi,
u) Özel öğrenci: Yurt içinde veya yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğre-

tim kurumunda yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programında kayıtlı olup, kayıtları kendi
üniversitelerinde kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına
izin verilen öğrenciyi,

ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
v) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
y) Rektörlük: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,
z) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
aa) Temel tıp puanı: TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen puanın 0,3 ile çarpılarak toplan-
ması ile elde edilen puanı,

bb) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

cc) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek,
değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen komite-
yi,

çç) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,
dd) TÖMER: Üniversitenin Türkçe ve yabancı dil öğretimi uygulama ve araştırma mer-

kezlerini,
ee) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
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ff) Uzmanlık alan dersi: Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencileri teze yön-
lendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren
dersi,

gg) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
ğğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
hh) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Enstitü
Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ıı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ii) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
jj) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Kontenjanların 

Belirlenmesi ve İlanı

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. 
(2) YÖK kararı üzerine Enstitü bünyesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-

kânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim
faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli ve tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yo-
luyla verilecek dersler ve AKTS kredisi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar  YÖK’ün ve Üniversitenin ilgili yönergelerine göre be-
lirlenir. 

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları Enstitünün
anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Programların açılması veya değişiklik
önerileri, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Bir enstitü anabi-
lim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından değişik ad taşıyan lisansüstü program da
aynı yöntemle açılabilir.

(4) Enstitüde, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü
eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan,
disiplinlerarası bir anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür disiplinlerarası anabilim/anasanat
dalının başkanı, ilgili dekan görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.
Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Enstitü Mü-
dürüne karşı sorumludur.

(5) Senatonun önerisi ve YÖK kararıyla, Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak
üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde; ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve
YÖK’ün kararıyla açılabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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(8) Lisansüstü öğrenci alan programlara müracaat eden adayların mülakat ve/veya yazılı
sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üze-
rine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce
yapılır. Alınan puanlar hesaplanarak sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjana göre öğrenci
alımı gerçekleştirilir. Puan eşitliği durumunda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına sı-
ralamada öncelik verilir. Mülakat/bilim sınavı yapılan anabilim/anasanat dallarında bu sınava
girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanlarına, baş-

vuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Senato tara-
fından karar verilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru koşulları, başvu-
ruları değerlendirme esasları, başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek
ilanla duyurulur. 

(3) Yurt dışından başvuru yapacak adayların başvuru şartları, kabulleri ve başvuruların
değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarının amaçları şunlardır: 
a) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mev-

cut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
b) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak

bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

c) Doktora/sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Lisansüstü programlar; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta
yeterlik programları ve bütünleşik doktora programları şeklinde düzenlenebilir.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim ve yazım dili Türkçedir. Ancak Enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Ens-
titü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile farklı bir dil öğretim ve yazım dili olarak kulla-
nılabilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak Enstitü ta-

rafından yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt
haklarını kaybederler. Kesin kayıt için gerekli belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, e-Devlet üzerinden alınacak belge örneği, noter onaylı veya
belgenin verildiği kurum/kuruluş tarafından hazırlanan onaylı örneği kabul edilir. Kesin kayıt
işlemlerine esas belgelerde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, ayrıca başka bir yük-
seköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa
bile kaydı iptal edilir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

ancak lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak zorunlu dersler; lisans ve/veya yüksek lisans düzeyin-
deki derslerden, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortala-
masına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile lisansüstü programa yönelik en fazla 2  ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programını tamamlamak için alınması gereken lisans ve/veya yük-
sek lisans derslerinin sayısı en az üç, en çok sekiz ders olmalıdır. Bilimsel hazırlık dersleri,
ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerden oluşamaz. 

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin lisans programında olması durumun-
da, bu dersler ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve
ders tekrarı gibi esaslar, alınan derslerin lisans programında olması durumunda, 10/5/2021 ta-
rihli ve 31480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre; lisansüstü programında olması durumunda ise
bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık
programında başarılı sayılabilmesi için bu program kapsamında lisans ve lisansüstü düzeyde
aldığı her dersten en az CC harf notu alması; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her ders-
ten en az CB harf notu alması gerekir. 

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, yurt içindeki bir yükseköğretim kurumunda yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programında kayıtlı olup, kayıtları kendi üniversitelerinde
kalmak koşuluyla Üniversitede belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğ-
rencilerdir.

(2) Bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer
yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. 

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler, ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen kredili derslerin veya bu derslerin karşılığı olan AKTS kredisi ders yükünün %50’sini
geçemez.
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Yurt dışı öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurt dışından öğrenci başvuru, kabul ve kayıtları ile ilgili usul ve

esaslar  Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında (bilimsel hazırlıkta geçirdiği süreler hariç) en
az bir yarıyılı başarılı olarak tamamlamış olması gerekir.

b) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim ve öğretim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan
yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır.

c) Yatay geçiş ders ve/veya tez aşamasında da yapılır. Tez aşamasında yatay geçiş yapan
öğrencilerin, geldiği enstitüdeki tezine devam etmek istemesi halinde önceki danışmanından
tez üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğine dair bir yazı almaları koşuluyla ilgili anabi-
lim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleşir. Aksi durumda öğrenciden yeni bir tez önerisi hazırlaması istenir.

ç) Öğrenci öğrenim gördüğü lisansüstü programdan başka bir lisansüstü programa an-
cak bir kez yatay geçiş yapabilir.

d) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş yapılamaz.
e) Farklı tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir.
f) Üniversitenin araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrosunda bulunup, halen

başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrencilere, Enstitü bünyesindeki
anabilim dallarına talep etmeleri halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir
şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı verilir.

g) Yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencilerin yüksek
lisans genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2,70 ve doktora programları için ise dok-
tora/sanatta yeterlik programında genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2,95 üstünde
olması gerekir. Öğrencinin genel not ortalamasının 100’lük sisteme göre olması durumunda
notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanarak de-
ğerlendirilir.

ğ) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrenciler, genel not ortalamaları dikkate alınarak
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır, eşitlik durumunda sı-
rasıyla ALES puanına ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş yapmaya
hak kazanan öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

h) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/ana-
sanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla
belirlenir. Öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programın toplam AKTS kredi miktarının ya-
rısını geçmemek kaydıyla ilgili anabilim dalının müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak
ve başarmak zorundadır. Lisansüstü programlarda zorunlu derslerden en az birinin bilimsel
araştırma teknikleri veya araştırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

10 Ekim 2021 – Sayı : 31624                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(2) Senato tarafından belirlenen lisansüstü derslerden, hangilerinin ilgili yarıyılda açı-
lacağı ve hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün
onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için da-
nışmanın atandığı tarihten itibaren tez çalışması ve uzmanlık alan dersi açılabilir. Tez çalışması
ve uzmanlık alan dersi her yarıyılda ve yaz tatillerinde devam eder. Tez çalışması ve uzmanlık
alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersi ile ilgili işlemler
Senato tarafından çıkarılacak usul ve esaslara göre yapılır. 

(4) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada sekiz saat olmak üzere teorik
olarak açılır.

(5) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(6) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite
içinden doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları da ders sorumlusu olarak
görev alabilir. Zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ile Üniversite dışından da misafir öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere görev-
lendirme yapılabilir.

(7) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başladıkları yılın müfredatına
tabidir.

(8) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir.
Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve zorunlu dersler hariç olmak üzere bir öğretim üyesi bir
yarıyılda tezsiz, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında ayrı ayrı olmak
üzere en fazla ikişer ders açabilir.

Danışman ataması
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda her öğrenci için tez danışmanı, öğretim

üyeleri arasından, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Yüksek lisans programları için
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar danışmanlık ana-
bilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalında görev yapan veya
doktorası ve/veya doçentliği ilgili programın alanından olan öğretim üyeleri arasından atanır.
Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı disiplinlerarası ise danışman o alanla doğru-
dan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(3) Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, bi-
rinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya dışından en az doktora/sanatta yeterlik de-
recesine sahip ikinci danışman atanabilir. Tez öğrencileri için birinci danışmana tez çalışması
ve uzmanlık alan dersi kapsamında ücret ödenmektedir. Ancak ikinci danışmana bu kapsamda
ücret ödenecek ise birinci danışmanın Enstitüye dönem başında gerekçeli raporla durumu bil-
dirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci danışmanın ek ders ücret görevlendirmesi
yapılabilir.

(4) Öğrencinin başvurusu ve/veya danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapı-
labilir. Danışman değişikliği yapılması durumunda, aynı usul ile yeni danışman atanır. Yeni
danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.
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(5) YÖK üst kurullarında görev alan, üniversiteler arasında yer değiştiren ve emekliye
ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları talep etmeleri halinde süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder.

(6) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için öğretim üyesi
başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belir-
lenir. Ancak YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi iş birliği ve Üniversitenin
ihtisas alanı çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar ar-
tırılabilir.

(7) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrenci/öğren-
cilerinin kaydını yenilemeyen danışmanların danışmanlık görevleri sona erer. Bu öğrenciler
havuzda toplanır ve danışmanlıkları yeni bir danışman atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı
başkanınca yürütülür.

(8) Havuzda bulunan lisansüstü öğrenciler, eğitim-öğretimine devam etmek istemeleri
durumunda kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına dilekçe
ile başvuruda bulunur. Bu öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman ataması yapılır.

(9) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık veya altı aydan fazla yurt
dışı görevlendirmelerinde bulunan danışmanların yerine anabilim/anasanat dalı kurulunun ka-
rarı, anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeni bir da-
nışman atanır.

(10) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler anabilim/anasanat dalı başkanınca
yürütülür.

(11) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının
usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur. Danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi
süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli
izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrencinin ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde
onaylamak, öğrencinin tez önerisini belirleyerek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yön-
lendirmekle yükümlüdür. Bu hususlara riayet etmeyen danışmanların yerine anabilim/anasanat
dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni bir danışman atanır.

(12) Öğrenci ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi olanlar, o öğrencinin danışmanı ola-
maz, sınav jürilerinde ve tez izleme komitesinde görev alamazlar.

Ders alma ve bırakma
MADDE 16 – (1) Her yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı ders-

leri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma gün-
lerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlem-
leri yapabilir.

(2) Yüksek lisans öğrencilerinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. 

(3) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi ile Enstitüye bağlı diğer anabilim/anasanat
dallarından da ders alabilirler. Ancak bu derslerin sayısı üçü geçemez.  

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı ku-
rulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla alacağı derslerin en fazla üçü, lisans
derslerinden seçilebilir.
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(5) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın onayı, anabilim/anasanat
dalı kurulu kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu-
nun kararı ile lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans ve
aynı anabilim/anasanat dalındaki yüksek lisans programından ders alabilirler. Aynı şekilde yük-
sek lisans öğrencileri de danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisans ve
aynı anabilim/anasanat dalındaki doktora programından ders alabilirler.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programlarında alınacak lisans dersleri doktora/sanatta ye-
terlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Öğrencinin talebi, danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programına yüksek
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programına li-
sans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir. Bu dersler öğrencinin trans-
kriptinde gösterilir.

Ders saydırma
MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından al-

mış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğ-
rencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(3) Lisansüstü programlarda ders transferi eşdeğer programlar arasında yapılır. Ancak
dersin transfer edilebilmesi için öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin ke-
silmiş olması gerekir.

(4) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında ye-
terlik sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları derslerin saydırılmasında danışmanın gö-
rüşü, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-
fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında
belirlenen harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız
olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CB/BC harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı
olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğretimde teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı ders-

lerin ise %80’ine devam zorunludur. Devamsızlıktan kalan öğrenci, o ders ya da derslerin ya-
rıyıl sonu genel sınavlarına giremez.

Kayıt yenileme
MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Burslu olmadan kendi imkânları ile lisansüstü
programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğ-
renciler ve özel öğrenci statüsünde olanlar ders kayıtlarının yapılabilmesi için katkı payı/öğre-
nim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını
yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrencilik hakkından
yararlanamaz. Öğrencinin ders kaydını yapmadığı yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. 
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Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı müfredatında yer

alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu derslerin tekrarında sadece de-
vamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrenciler için devam şartı aranır.

(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan
ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak
seçmeli dersler takip eden dönemde açılmazsa bu derslerin yerine müfredat çerçevesinde da-
nışman tarafından uygun bulunan aynı kredi değerinde başka dersler de alınabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir. Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden
başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 21 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanu-

nun 46 ncı maddesi hükümlerine göre alınır.
(2) Tezli yüksek lisans programlarında dört yarıyılı (normal öğrenim süresini) aşan öğ-

renciler, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise sekiz yarıyılı (normal öğrenim süresini)
aşan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı payı öderler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda
ilgili dönem için öngörülen katkı payı/öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. 

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğren-
ciler için bütünleme sınavının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından belirlenir. 

ç) Mazeret sınavı: Aşağıda verilen mazeretlerden en az biri sebebiyle ara sınavlara gi-
remeyen lisansüstü öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir.
Öğrencinin mazereti ile ilgili belge/belgeleri sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunması gerekir. Bu süre içinde mazeretine ilişkin bel-
ge/belgeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunmayan öğrenciye mazeret sınav hakkı
verilmez. Ayrıca mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı veril-
mez. Mazeret sınav hakkı için geçerli mazeretler şunlardır:

1) Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması durumunda alı-
nan sağlık raporu.

2) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, kardeş, eş, çocuk, dede, nine, amca, dayı,
hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi.

3) Öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması ve bu ka-
zanın trafik raporu ile belgelenmesi.

4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini en-
gelleyecek nitelikte olağanüstü bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) gerçekleşmesi. 

5) Öğrencinin adli veya idari sorgulanma, gözaltına alınma, tutuklanma gibi bir nedenle
sınava girememesi.

6) Öğrencinin ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı
ve benzeri nedenlerle Üniversite veya diğer resmî kurumlarca yapılan görevlendirme (görev-
lendirme yazının ibraz edilmesi şartıyla) nedeni ile sınava girememesi. 
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(2) Sınavlar, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygula-
malı olarak ya da öğrencilere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar
şeklinde olabilir.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 23 – (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı

çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değer-
lendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl
sonu sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oran-
ların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın
tam sayıya tamamlanır.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için bu mad-
denin beşinci fıkrasında belirtilen harf notlarından biri yarıyıl sonu ders notu olarak öğretim
elemanı tarafından verilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri ile diğer kredisiz olarak alınan
derslerin değerlendirmesi başarılı ya da başarısız şeklinde yapılır. Kredili derslere devam şartını
yerine getirmeyen öğrenciler devamsız olarak değerlendirilir.

(4) Başarı notu yüksek lisans için en az CB, doktora/sanatta yeterlik için ise en az
BC’dir.

(5) Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken YÖK not dönüşüm tablosu
esas alınır. Ders notu değerlendirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Tablo 1: Ders Notu Değerlendirmesi 

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2021 – Sayı : 31624



(6) Yeterlik veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı
olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde sakla-
nan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek
şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru
bankasının oluşturulması sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması
ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tarafından belir-
lenen usul ve esaslara göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak
yapabilir. Bu itiraz ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ders sorumlusuna iletilir.
Ders sorumlusunun değerlendirme sonucu, kendisine itirazın iletildiği tarihten itibaren en geç
beş gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili öğrenciye ve Enstitüye
bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci
kabulü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-
lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar gerekir:
a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki yükseköğ-

retim kurumlarından lisans mezunu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten ala-
cakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan almış ve li-
sans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az 2,00 veya eşdeğer bir puana sahip ol-
maları gerekir.

c) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların Enstitüdeki anabilim/anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans programları için ALES puanı aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı
veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılıp yapılmayacağı her başvuru döneminde Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılarak
başvuruların değerlendirildiği ilgili anabilim dallarında bunları yerine getirmeyen adaylar de-
ğerlendirmeye alınmaz.

e) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans mezuniyet
notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kulla-
nılır.

f) GRE veya GMAT sınavından alınan puanın Senato tarafından belirlenen ALES’e
karşılık eşdeğer puana sahip olması gerekir.

g) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlara başvuran adayların TOEFL veya
yabancı dil sınavlarından (YDS, YÖKDİL, IELTS) alınan puanların Senato tarafından kabul
edilen eşdeğer puana sahip olması gerekir.
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ğ) Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Veteriner He-

kimliğinde Uzmanlık/Eczacılıkta Uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvu-

rularında ALES şartı aranmaz.

(3) Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, Tablo 2 esas alınarak bu fık-

rada yer alan açıklamalara göre değerlendirme yapılır. Anabilim dalı Tablo 2’deki değerlen-

dirmelerin hangisini kullanacağını Enstitüye bildirir.

Tablo 2: Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde esas alınacak

değerlendirme oranları

a) Tablo 2’ye göre hesaplanan puanın toplamda en az 50 puan olması gerekir, ancak

Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bu puan yükseltilebilir. Küsuratlı notlarda değerlen-

dirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır. Hesaplanan puanlarda eşitlik olması

durumunda değerlendirmede sırasıyla; ilgili ALES puanı, lisans mezuniyet notu, bilimsel de-

ğerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yüksek olan aday sıralamada ön-

celik kazanır.

b) Adaylar değerlendirme puanlarına göre Enstitü tarafından sıralanarak, Enstitü Yö-

netim Kurulu kararıyla kontenjanlar asıl ve üç katına kadar yedek aday belirlenerek ilan edilir.

Bu sıralamaya giremeyen adaylar da başarı puanlamasına göre sıralanarak ilan edilir.
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Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.
Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı veya başarısız ola-
rak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredi-
sinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, tez çalışması ve uzmanlık
alan dersleri olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman
atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersini, yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır. Anabilim/anasanat
dalındaki tüm öğrenciler aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu tez da-
nışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir
ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra de-
ğiştirilemez. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tek-
rar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

Süre
MADDE 27 – (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. Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli yükümlülüklerin tümünü yerine
getiren öğrenciler en erken üç yarıyılda da mezun olabilirler.

a) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-
meyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya  CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya devamsız (DZ)
olduğu dersi/dersleri bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Öğrencinin tez önerisi başvurusunda bulunabilmesi için en az bir

yarıyılda aldığı ve başarılı oluğu (30 AKTS) derslerden sonra en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar
tez önerisini verebilir. Enstitü tarafından hazırlanan formata uygun olarak öğrencinin danış-
manıyla beraber belirlediği tez konusu danışman tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı kuru-
luna değerlendirilmek üzere sunulur. Anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile uygun görülen tez
önerileri anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. Süresi içinde tez önerisini Enstitüye bildirilmeyen öğrenciye
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir da-
nışman atanabilir. Süresi içinde tez önerisi sunmayan öğrencinin ders kayıt hakkı dondurulur.
Danışman tarafından mazereti uygun görülen öğrencinin derse kayıt engelinin kaldırılması da-
nışman tarafından ilgili anabilim dalı kurulunda görüşülmek üzere sunulur, kurulda uygun gö-
rülen talep Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Tez önerisi onaylanan öğrenci, danış-
manın uygun görmesi halinde tez aşamasında da ek ders alabilir.

(2) Yüksek lisans tezi için önerilen tez çalışmasının konusu etik kurul onayı gerektiri-
yorsa öğrenci danışmanıyla birlikte etik kuruldan etik onay raporu alır, etik kurul onay raporu
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte
Enstitüye iletilir. 
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Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; Enstitünün ya-

zım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danış-

manına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla hem elektronik ortamda hem de yazılı olarak
Enstitüye gönderilir. Enstitü teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir.

(3) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan  belirlenir.

(4) Tez savunma sınavına girmesi Enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav
jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından talep edilir.

(5) Yüksek lisans tez savunma jürisi öğretim üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alı-
narak; en az biri Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil üç veya beş öğretim üyesin-
den oluşur. Jüri üyelerinin üç öğretim üyesinden olması durumunda iki yedek, beş öğretim
üyesi durumunda ise üç yedek üye belirlenir. Her iki durumda da yedek öğretim üyelerinden
biri başka üniversiteden olmak zorundadır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri beş ki-
şiden oluşur.

(6) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve sınav tarihi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

(7) Jüri üyelerine; tezin bir kopyası, tezin intihal raporu ve jüri üyeliği görevlendirme
yazısı ilgili öğrenci tarafından ulaştırılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı sınav tarihini, yerini ve saatini en az üç gün ön-
ceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalının
panolarında ve Üniversitenin internet sayfasında ilan eder.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(10) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün,
en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tezin savunma
süresi en az bir saat, en fazla iki saattir.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak salt
çoğunlukla kabul/ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden in-
celer ve hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü jüri başkanına teslim
eder. Aynı gün jüri başkanı sınava ilişkin bütün belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına
teslim eder ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı da en geç üç gün içerisinde bu belgeleri Enstitü
Müdürlüğüne gönderir. Video konferans yöntemi ile yapılan sınavlarda ise on gün içinde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye iletilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği ke-
silir.
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(15) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu
süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Ensti-
tüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin
mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ve Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(16) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(17) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(18) Mücbir sebeplerde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınavlar şeffaf olmak ve kayıt
altına alınmak koşuluyla video konferans yoluyla da yapılabilir. Sınav tutanaklarında video
konferans yoluyla katılan jüri üyeleri belirtilir. Sınavın uygulama yöntemine Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir.

Diploma
MADDE 30 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla  tez savunma sınavını yapan jüri
üyeleri ve tez çalışması proje ile desteklenmiş ise tezi destekleyen birime verilecek olan kop-
yalar hariç, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek
lisans diploması verilir.  Danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat başkanlığının uygun bul-
ması halinde Enstitü Yönetim Kurulu teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ise Enstitü ve Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bu-
lunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise mezuniyet tarihi,
tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları için; ALES puanı aranıp aranmayacağı ve hangi

düzeyde aranacağı, başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ile de yürütülebilir. Uzaktan öğretime

ilişkin hususlar ilgili yönergelere göre belirlenir.
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Genel esaslar
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS kredisinden az ol-

mamak koşuluyla en az on adet 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.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup YT (Yeterli) veya YZ (Yetersiz) harf notuyla de-
ğerlendirilir.

(3) Bir yarıyılda 30 AKTS kredisinden fazla ders alınamaz.
Tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden başvuru yapılan

anabilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans programının koşulunu sağlamak şartıyla ders dö-
nemini bitirdikten sonra ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programına geçiş yapılabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda öğrenciye en fazla iki ders
daha aldırılabilir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Ens-
titü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesi
MADDE 36 – (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin tezsiz yüksek li-

sans programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Proje konusu Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi Enstitü tez yazım kuralla-
rına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı da Enstitüye teslim eder.

Diploma
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına başvuru şartları, değerlendirme
ve öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programları başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Adayın bir tezli yüksek lisans diplomasına; yabancı ülkelerdeki tezli yüksek lisans
programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları denklik
belgesine; bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise adayların bir li-
sans diplomasına; yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
adayların ise YÖK’ten alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans not ortalaması ile doktora programlarına başvurularda mezuniyet not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az  2,50 veya muadili bir puana; bütünleşik doktora/sanatta
yeterlik programlarına başvurularda ise lisans not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya
muadili bir puana sahip olması gerekir.

c) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurulan program için istenilen
ALES puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer
puan almış olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda
ise başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 80 veya YÖK tarafından
denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

ç) Adayların tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç
en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

d) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının li-
sans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 55
puana sahip olmaları gerekir. TUS veya ALES, diş hekimliği fakültesi mezunlarının DUS veya
ALES standart puanına sahip olması gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek li-
sans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve
ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

f) 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.

g) ALES puanı olmaksızın diş hekimliği fakültesi mezunu olarak doktora programlarına
başvuranların DUS’tan en az 50 puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Öngörülen TUS ve DUS puanı, her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat
dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile artırılabilir ve ilanda belirtilir.

h) Tezli yüksek lisans sonrası ve temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurularda
adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise aday-
ların en az 65 puana sahip olması gerekir.
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(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların anabilim/anasanat dallarına öğ-
renci kabulünde anabilim/anasanat dalı için ALES puanı aranıp aranmayacağı ve taban puanının
ne olacağı her başvuru döneminde ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı, Senatonun onayı ile kesinleşir
ve ilanda belirtilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına öğrenci kabulünde, değerlendirme
aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirme puanı;
ALES veya eşdeğer puanın %50’si, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve
yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Bü-
tünleşik doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirme puanı ise; ALES
veya eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel
değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu
60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değer-
lendirme sınav puanı 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için ALES veya
TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının
%50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav
sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında
olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı
50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

c) Diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değer-
lendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının
%20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. De-
ğerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu
halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

ç) Başarılı olan adaylar, puanları en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kon-
tenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Değerlendirme puanının eşit olması durumunda
adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES/DUS veya eşdeğer sınav notu veya
temel tıp programları için temel tıp notu, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans me-
zuniyet not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.
e) Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak ya-

pılır.
f) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edilir.
(5) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek li-

sans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm
tablosu kullanılır.

(6) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul
kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ile özel şartlar da belirlenebilir.

Genel esaslar
MADDE 39 – (1) Doktora programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngör-

düğü zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer ve uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez
önerisi ile tez çalışmasından oluşur.
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(2) Doktora programı, 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; 
a) Tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az

olmamak koşuluyla en az 8 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı tez öne-
risi ve tez çalışması derslerinden oluşur.  

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise toplam 120 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla en az ondört ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ile tez önerisi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. 

(3) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken on
altı dersin en çok on ikisini ilk iki yarıyılda alabilirler.

(4) Doktora öğrencisinin yapacağı seminerler ile öğrencinin lisans ve yüksek lisans eği-
timinde başarılı olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Ens-
titü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 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.

(5) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya  CC, CD, DC, DD, FF, YZ harf notu aldığı veya devamsız
(DZ) olduğu dersi/dersleri bulunan öğrencinin  Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik jürisi ve sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıl
içerisinde doktora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci,
izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, komitenin ilgili
anabilim/anasanat dalının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
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kararıyla onaylanan en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavından bir öğrencinin başarılı sa-
yılabilmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavların her biri için ayrı ayrı yüz üzerinden en az
yetmiş beş puan almış olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki ba-
şarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla ka-
rar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-
navlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavının, yazılı bölümünden ba-
şarılı bulunan ancak sözlü bölümünden başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yarıyılda yeterlik
sınavında sadece sözlü sınava alınır ve bu sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş
sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için Enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla en geç bir ay
içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturul-
mayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir da-
nışman atanır.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın ol-
ması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalış-
malarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile komite üye-
liklerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunma sınavı
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir ra-
poru sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez
önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başa-
rısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı
bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması komite tarafından başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim
dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değer-
lendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez ala-

nı/çalışmasından üretilmek şartıyla ilgili yönerge kapsamında belirtilen yayın şartını yerine ge-
tirmelidir.

(2) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazma,
b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunma,
c) En az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olma,
şartlarını yerine getirmek zorundadır.
(3) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danış-

manına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem
yazılı olarak hem de elektronik ortamda Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. 

(4) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(5) Tez savunma sınavına girmesi Enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav
jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(7) Öğrenci, ciltlenmemiş tezini, intihal raporunu ve jüri üyeliği görevlendirme yazısını
jüri üyelerine ulaştırır. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(8) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve
katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan
edilir.

(9) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez
gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izle-
yen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezle ilgili küçük düzeltmeleri gerektiren bir
durum varsa en geç bir ay içinde tamamlanarak, tez Enstitüye teslim edilir. Tezi başarısız bu-
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lunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında detaylı düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak
aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe
gidilebilir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami sü-
resi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde 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.

Diploma
MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez sa-
vunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime veri-
lecek olan kopyalar hariç doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine geti-
rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şek-
linde sanatta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora
programı usullerine tabidir.

(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

(4) 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 kredi-
sinden oluşur. 

(5) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın 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) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ve
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. 

(3) İntihal yazılım programı raporu geçerlilik sınırları Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi ol-
mak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta ye-
terlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü
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ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mazeretler, İzinler ve Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

Mazeretler, izinler ve kayıt dondurma
MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir yarıyıldan az
olmamak kaydıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin veya kayıt dondurma hakkı verilebilir. İzin
ve kayıt dondurma süreleri öğrenim süresine dâhil edilmez. Bu taleplerinin yarıyılın başlangı-
cından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) İzin veya kayıt dondurma döneminde öğrenci derslere devam edemez, sınavlara gi-
remez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) İzin veya kayıt dondurma döneminde süresi biten öğrenciler, Enstitüye müracaat
ederek kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler.

Kayıt silme
MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yük-
seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların ve kendi isteği ile kaydını sildirmek
isteyenlerin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin işleri
MADDE 51 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 52 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Enstitü tarafından,

Üniversite veya Enstitü internet sayfasında yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına ya-
pılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, Enstitüye bil-
dirdiği adresine yazılı veya e-posta adresine elektronik olarak yapılır. Yanlış veya eksik adres
bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt sisteminde
yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, Enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat
kendilerine yapılmış sayılır ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Ku-
rulu, Enstitü Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 11/12/2016 tarihli ve 29915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bo-

zok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 9480/1-1 

—— • —— 
Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9452 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9359 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9402 

—— • —— 
Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9440 
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9475 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9476 
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9477 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9478 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9522 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9523 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9524 

—— • —— 
Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9525 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Kozlu Tim, Kömür, Taş, Şist Nakli ile Üzülmez Tim Ocak Taşlarının Nakli 

ve Yayılması Hizmeti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

1- İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
     Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 78 / Fax: 0 372 253 12 73/251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

S. 
No: 2- İhale konusu işin adı Birimi: Miktarı: 

1 

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası 
tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve 
siloların işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş 
bandında tavuklama yöntemi ile kömür ayıklama işi. 

TL/Ton 100.400 (±% 20) 

2 Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak 
taşları ve şist nakli ve yayılması TL/Ton 276.100 (±% 20) 

3 
Kozlu Müessesesi Yeni Kuyu ihraç tesisleri stok 
sahasından ÇATES veya Eren Enerji stok sahasına 
kömür nakli 

TL/Ton 50.000 

4 Üzülmez Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak 
taşları nakli ve yayılması TL/Ton 75.000 (±% 20) 

İşin Başlama ve bitiş tarihi : 02.01.2022 tarihinde başlayacak olup 31.12.2022 
tarihinde sona erecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 08.11.2021 Pazartesi saat 15:00 
c) Dosya no : 2113839 
d) İhale kayıt no : 2021/626440 
4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi, 

i) Bu şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

5- Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9- İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11- Teklifler en geç 08.11.2021 Pazartesi günü Saat 15:00’ e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

    9464/1-1 
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270x525x295 mm OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 60.000 adet 270x525x295 mm Oluklu Mukavva %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında 
Açık  İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.10.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9338/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, Adana Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosunun 26.04.2021 tarih ve 

2021/25727 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 
yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik" kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi 
kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2021/2097 2021/25727 
Barış SARIBULUT 

TC Kimlik No: 27761191914 

Tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No: 4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

    9517/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021 

ve 30.09.2021 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
lisans verilen, lisansı sona erdirilen tüzel kişiler: 
 

1 
02.09.2021 tarihli ve 10387-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Sistem TES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 

02.09.2021 tarihli ve 10387-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.’ye “Tosunlar-1 JES” üretim tesisi için 
verilen 12/03/2015 tarihli ve EÜ/5509-3/03243 numaralı üretim lisansı 02.09.2021 
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 
“Tosunlar-1 JES” üretim tesisi için, 17 (onyedi) yıl, 9 (dokuz) ay, 28 (yirmisekiz) gün 
süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

3 

02.09.2021 tarihli ve 10387-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’ye “Baklacı JES” üretim tesisi için 
verilen 22/03/2018 tarihli ve EÜ/7746-1/03882 numaralı üretim lisansı 02.09.2021 
tarihi itibariyle sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 
“Baklacı JES” üretim tesisi için, 20 (yirmi) yıl 3 (üç) ay 22 (yirmiiki) gün süreli 
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

4 

09.09.2021 tarihli ve 10397-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tortum Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Havva HES” üretim tesisi için verilen 31/12/2007 
tarihli ve EÜ/1447-1/1042 numaralı üretim lisansı 09.09.2021 tarihi itibariyle 
sonlandırılarak, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Havva HES” üretim 
tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 3 (üç) ay 22 (yirmiiki) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

5 

16.09.2021 tarihli ve 10406-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Tocak I HES” üretim tesisi için verilen 
17/08/2007 tarihli ve EÜ/1280-2/919 numaralı üretim lisansı 16.09.2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye 
“Tocak I HES” üretim tesisi için, 34 (otuzdört) yıl 11 (onbir) ay 1 (bir) gün süreli 
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

6 

16.09.2021 tarihli ve 10406-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Alakır HES” üretim tesisi için verilen 
20/03/2008 tarihli ve EÜ/1539-4/1122 numaralı üretim lisansı 16.09.2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye 
“Alakır HES” üretim tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 6 (altı) ay 4 (dört) gün süreli eskisinin 
devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

7 
23.09.2021 tarihli ve 10437-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Zagros Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Silopi Barajı ve HES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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8 
23.09.2021 tarihli ve 10438 sayılı Kurul Kararı ile; 
Arban Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Direktaş Reg ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 

30.09.2021 tarihli ve 10439-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat ve Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi’ne verilen 01.05.2014 tarihli ve EÜ/4969-153/2853 numaralı üretim lisansı 
Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

 9479/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.09.2021 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi: 
 

1 

09.09.2021 tarihli ve 10400 sayılı Kurul Kararı ile; 
Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 12 (oniki) yıl süreyle İşleme 
(Biodizel) Lisansı verilmiştir. 

  9479/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23.09.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi: 
 

1 
23.09.2021 tarihli ve 10429 sayılı Kurul Kararı ile; 
Efor Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne 15 (onbeş) yıl süreyle 
LPG depolama lisansı verilmiştir. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.09.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişi: 
 

1 
30.09.2021 tarihli ve 10446 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi’nin 20.04.2017 tarihli ve LPG-
DPO/7036/17998  numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.09.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan 
tüzel kişi: 
 

1 

09.09.2021 tarihli ve 10401 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akçagaz Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 12/10/2006 tarihli ve 
LPG-DPO/950/05874 numaralı LPG depolama lisansının süresi 12/10/2036 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

 9479/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Hacıkadirler Köyü Çınarcık Cad. No:29 Gümüşova / Düzce” adresinde mukim 

MYĞ/7046-1/38448 sayılı lisans numarasına haiz Düzce Madeni Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret 
Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası  ile aynı  
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih  ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 
tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242655 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 9482/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Dündar Rorf İş Merkezi No:76/2069 İzmit / Kocaeli”  

adresinde  mukim  İHR/4714-1/33508  sayılı  lisans  numarasına  haiz  Tuşba Havacılık Ticaret 
Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine  dayanılarak  
hazırlanan  Enerji  Piyasası  Bildirim  Yönetmeliğinin  8  inci maddesinin üçüncü fıkrası  ile aynı  
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 
tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 27.08.2021 tarih ve 246051 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
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geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 9482/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yalı Mahallesi Kadir Sokak No:14 Helis More Residence Kat:24 Daire 229 
Kartal/İstanbul”  adresinde  mukim  DAĞ/8223-2/40775  sayılı  lisans  numarasına  haiz 

Akasya Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  
14  üncü  maddesine  dayanılarak  hazırlanan  Enerji  Piyasası  Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
23.08.2021 tarih ve 242739 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi No: 126/25 Kartal / İstanbul” adresinde mukim 

İHR/529-132/13472 sayılı lisans numarasına haiz Alarga Kumanyacılık ve Gemi Malzemeleri 
Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine  
dayanılarak  hazırlanan  Enerji  Piyasası  Bildirim  Yönetmeliğinin  8  inci maddesinin üçüncü 
fıkrası  ile aynı  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü 
olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 09.09.2021 tarih ve 
251455 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen  kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 
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Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Güneş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı No:30 Milas / Muğla” adresinde mukim MYĞ/8463-

1/41203 sayılı lisans numarasına haiz An-Ka Petrol Nakliyat Gıda Turizm İnşaat İhracat İthalat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  14  üncü  
maddesine  dayanılarak  hazırlanan  Enerji  Piyasası  Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini 
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul 
Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı 
olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
23.08.2021 tarih ve 242833 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak Ekinci Residance Apartmanı No:8/1/112 
Pendik İstanbul”  adresinde mukim DAĞ/6987-1/38293 sayılı lisans numarasına haiz 

Asyaoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
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23.08.2021 tarih ve 242834 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Veysel  Karani  Mahallesi Çolakoğlu  Sk.  No:  10/75  Sancaktepe /  İstanbul” adresinde 

mukim DAĞ/4842-2/33769 sayılı lisans numarasına haiz Lig Akaryakıt Petrol Ürünleri Dağıtım 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  14  üncü  
maddesine  dayanılarak  hazırlanan  Enerji  Piyasası  Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini 
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul 
Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı 
olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
24.08.2021 tarih ve 242961 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Atatürk Mah. Sedef Sokak Ataşehir Recıdence A Blok Kat:23 No:95 Ataşehir / İstanbul” 

adresinde mukim DAĞ/2664-1/28039 sayılı lisans numarasına haiz Rmg Petrol Ürünleri Dağıtım 
Sanayi Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası  
ile aynı  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 
2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
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arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 24.08.2021 tarih ve 
244162 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/8/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Necmettin Erbakan Mah. Kurtulmuş Sk. No:5/26 Merkez Kilis” adresinde mukim 

DAĞ/7455-1/39319 sayılı lisans numarasına haiz Sabancı Enerji Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim 
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde 
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 
8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile 
korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 
konusu firma hakkında 24.08.2021 tarih ve 242962 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/9/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Değirmiçem Mah. Özgürlük Cad. B Blok Sit. No:32A Şehitkamil / Gaziantep” adresinde 

mukim DAĞ/7390-3/39184 sayılı lisans numarasına haiz Sgl Petrol ve Petrol Ürünleri Anonim 
Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 
uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 
10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
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nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 24.08.2021 tarih ve 242963 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/10/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Dumlupınar Mahallesi Yeşil Sokak No:2 B/12 Derince / Kocaeli” adresinde mukim 

DAĞ/6240-2/36851 sayılı lisans numarasına haiz Smart Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8  inci maddesinin üçüncü fıkrası  ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 
10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 24.08.2021 tarih ve 242964 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Sanayi Sitesi 37. Blok No:186 Niksar / Tokat” adresinde mukim İŞL/1670-1/24760 

sayılı lisans numarasına haiz Tepebaşı Enerji Üretim Kimyasal Geri Dönüşüm ve Petrol Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası  
ile aynı  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 
2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
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maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 09.09.2021 tarih ve 
251458 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen  kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/12/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Hazal Sitesi D Blok No:7/3/20 
Büyükçekmece / İstanbul” adresinde mukim LPG-DAĞ/5250/15447 sayılı lisans 

numarasına haiz Coşkunal Gaz Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
23.08.2021 tarih ve 242665 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi 
ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 9482/13/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Sk. Mvk Apt. No:13/38 Pendik / İstanbul” adresinde 

mukim LPG-DAĞ/9164/21117 sayılı lisans numarasına haiz Atlantik Lpg  Dağıtım ve 
Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim  Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin  birinci  fıkrası hükümleri  
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uyarınca  yükümlü olduğu  2020  yılına ait bir kısım  bildirimlerin  süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol  Gazları  (LPG)  Piyasası  Kanunu  
ve  Elektrik  Piyasası  Kanununda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242737 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/14/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoğlu Apt. No:3/4 Beykoz / 

İstanbul” adresinde mukim LPG-DAĞ/8442-2/19964 sayılı lisans numarasına haiz Çınar Lpg  
Petrol  Ürünleri  Sanayi  Ticaret  Limited  Şirketi’nin,  Enerji  Piyasası  Bildirim Yönetmeliğinin 
8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 
hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde 
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 
8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları  (LPG) 
Piyasası  Kanunu  ve Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 
242734 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/15/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
 “Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Tonoglu Apt. No:3/4 Beykoz / 

İstanbul” adresinde mukim LPG-DAĞ/8482/20057 sayılı lisans numarasına haiz Gasline Lpg 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
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üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 
yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini 
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul 
Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242797 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir.  Ancak,  söz  konusu  ihtar  
yazısı  adı  geçen  kişinin  mevcut  adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/16/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Oba Mah. Özbek Küme Evleri No:23 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPG-

DAĞ/5159-1/15304 sayılı lisans numarasına haiz Hisargaz Akaryakıt Nakliye Sanayi İnşaat  
Ticaret  Turizm  İthalat  İhracat  Limited  Şirketi’nin,  Enerji  Piyasası  Bildirim Yönetmeliğinin 8 
inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242795 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/17/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenice Mahallesi Prof.Dr. Beşir Atalay Caddesi No:4c İç Kapı No:C Keskin / Kırıkkale” 

adresinde mukim LPG-DAĞ/6304/17076 sayılı lisans numarasına haiz Kalegaz Petrol  Ürünleri  
Ticaret  ve  Sanayi  Anonim  Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol  Gazları  (LPG)  Piyasası  Kanunu  
ve  Elektrik  Piyasası  Kanununda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242736 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/18/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Gülbahar Mahallesi Eren 1 Sokak Esman Apt. No:2/6 Şişli / İstanbul” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/708-7/01405 sayılı lisans numarasına haiz Karadeniz Tüpgaz Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca 
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242798 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/19/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Necmettin Erbakan Mahallesi Kurtulmuş Sokak No:5/8 Merkez Kilis” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/8442-1/19968 sayılı lisans numarasına haiz Kilis Akaryakıt Lpg Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin,  Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca 
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242794 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/20/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Oba Mahallesi Özbek Küme Evler No:12/1 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPG-

DAĞ/5009-1/15059 sayılı lisans numarasına haiz Mirgaz Lpg Dolum Dağıtım Taşımacılık Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü 
olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat 
uyarınca söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242840 sayılı yazıyla mevzuata 
aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/21/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yıldızevler Cezayir Caddesi No:4/4 Çankaya / Ankara” adresinde mukim LPG- LPG-

DAĞ/5561/15976 sayılı lisans numarasına haiz Surgaz Akaryakıt Nakliye Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca 
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242831 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/22/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Adıyaman Gölbaşı Karayolu 10. Km. Yarmakaya Mevkii Adıyaman” adresinde mukim 

LPG-LPG-DAĞ/785-7/04445 sayılı lisans numarasına haiz Yaman Gaz Ticaret Ve Sanayi 
Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 
aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2020 
yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. 
İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca 
söz konusu firma hakkında 23.08.2021 tarih ve 242830 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Şenlikköy Mah. Eski Londra Asfaltı No:11 D. 2 Florya Bakırköy / İSTANBUL” 

adresinde mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz Emir Trans Akaryakıt Dağıtım 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 
yapmakla yükümlü olduğu 2020 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 24.06.2021 tarih ve 
209793 sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten  itibaren  
“Yapılmamış  veya  Hatalı  Bildirimlere  İlişkin  Denetim  Sürecinin Başlatılmasından Önce 
Uyarı Yapılanlara Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi 
takdirde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca 
şirketleri hakkında denetim süreci başlatılacağına ilişkin uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu 
uyarı yazısı mezkûr tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun 
olarak tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın yürürlükte 
olmaması nedeniyle, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması 
gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim 
sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 9482/24/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Fevzi Çakmak Mah. 10669 Sk. No: 7 42050 Karatay / KONYA” adresinde mukim 

MYĞ/6663-2/37728 sayılı lisans numarasına haiz HYB Otomotiv Gıda İnş. Enerji Petrol Ürün. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yapmakla 
yükümlü olduğu  2020  yılına  ait  bir  kısım  bildirimlerin süresi  içerisinde yapılmaması fiilini 
işlediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmaya gönderilen 09.07.2021 tarih ve 221128 
sayılı yazı ile söz konusu bildirimlerin bu yazının tebliğ edildiği tarihten  itibaren  “Yapılmamış  
veya  Hatalı  Bildirimlere  İlişkin  Denetim  Sürecinin Başlatılmasından Önce Uyarı Yapılanlara 
Tanınacak Tamamlama/Düzeltme Süresi” içinde yapılması gerektiğine, aksi takdirde 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu ve 20 nci maddesi hükümleri uyarınca şirketleri hakkında 
denetim süreci başlatılacağına ilişkin uyarıda bulunulmuştur. Ancak, işbu uyarı yazısı mezkûr 
tüzel kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine usulüne uygun olarak tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2020 yılına ilişkin yapılmamış bildirimlerin, söz konusu lisansın yürürlükte 
olmaması nedeniyle, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılması 
gerektiği, aksi takdirde anılan Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mezkûr firma hakkında denetim 
sürecinin başlatılacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


