T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
21 Haziran 2015
PAZAR

Sayı : 29393

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı : 2015/7708
11 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 4/4/2015 tarihli ve 6647 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne
Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/5/2015 tarihli ve 7819883 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/5/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

T. YILDIZ
Dışişleri Bakanı V.

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

K. İPEK
İçişleri Bakanı V.

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 264. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 3

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

Sayfa : 8

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 9

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 11

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 13

Sayfa : 14

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Sayfa : 20

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 21

Sayfa : 22

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 25

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 27

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Sayfa : 34

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Sayfa : 36

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 37

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 139

Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141

Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Sayfa : 174

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Karar Sayısı : 2015/7727
16 Ekim 2014 tarihinde Podgorica’da imzalanan ekli “2015 Yılı Sonrası SEEBRİG
Karargâhının Konuşlanması ve Diğer Kritik Rotasyon Sıraları Tablosu”nun onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 12/5/2015 tarihli ve 7842361 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

K. İPEK

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

T. YILDIZ

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

F. BİLGİN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların lisans
eğitimi veren; arkeoloji ve sanat tarihi bölümü; arkeoloji bölümü; arkeoloji bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve ön asya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi
bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı
ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve
etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji
bölümlerinin paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları
bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dalları (klasik şark dilleri);
Resim, Heykel, Türk el sanatları, halkbilimi ve Türk halk bilimi bölümlerinin, herhangi birinden
veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans
eğitimi almış olanları,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Görevin niteliği itibariyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için alt
görevlerde çalışılması gereken sürelerin en az altı ayının Bakanlıkta geçirilmesi gerekir. Ancak,
ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması halinde en az altı ayın Bakanlıkta
geçirilmesi şartı aranmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş
puan alanlar başarılı sayılırlar. Ancak, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer
görevlere atanacaklardan sözlü sınava alınacaklar için yazılı sınav başarı puanı en az altmış
olarak uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı
ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde ve aynı fıkradaki “öncelik verilir.” ibaresi “öncelik verilmek suretiyle, en
yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “müteakip” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiş, aynı fıkradaki “puanı” ibaresi “sıralaması” şeklinde ve ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi
eklenmiştir.
“e) Avukat kadrosunda görev yapanlar görevde yükselme sınavına katılmaksızın hukuk
müşaviri kadrosuna atanabilirler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, genel hükümlere göre belirlenen şartları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve
hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve veya bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla aynı düzey görevlerden birine ya da daha alt göreve atanabilir.”
“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, genel
hükümlere göre belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya
bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki
diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt unvanlı kadrolara atanabilir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/6/2014

29019

—— • ——

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Ana bilim/ana sanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,
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c) Ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu: Ana bilim/ana sanat dalının, lisansüstü
eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim
üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
ç) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ana bilim/ana sanat dalı için tanımlanan başkanı,
d) Danışman:
1) Tez/Dönem proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez, proje ve diğer konularda
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,
2) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,
e) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüleri,
f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim programları için enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,
i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin
Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları ilgili ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar aşağıdaki esaslara göre kabul edilir:
a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,
doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak
yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans
programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve
mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı
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ile de öğrenci kabul edilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.
Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.
c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya 1/7/1996 tarihli
ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanlar ile tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora
yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan
alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse
yükseltilmesine üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato
kararı ile sadece ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul
edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.
ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanların tezsiz
yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına hazırlık ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların
en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Belirtilen standart puandan az olmamak
koşuluyla Senatosunca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının yanı sıra gerekirse,
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lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik
programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil
sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatosunca karar
verilir. ALES standart puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES standart puanı
ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile
yükseltilebilir.
(2) Enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dallarının birden fazla enstitünün çalışma alanına giren lisansüstü eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda,
koordinasyon enstitü müdürleri tarafından sağlanır.
(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat sınav
jürisi ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından
en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.
(4) Adayların başarı notu; alanında ALES standart puanının en az % 50’si, lisans notu,
yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı
başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına
göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili ana bilim dalının özelliğine bağlı
olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil
puan koşulunun yükseltilmesi enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans
programlarına ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.
(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için
gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, enstitü yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.
(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla,
Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların
yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının ise lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta
Uzmanlık Sınavında (TUS) 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. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES standart
puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da
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değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce,
Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden
birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması
zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite Senatosu yetkilidir. Temel
tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de
öğrenci kabul edebilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 30
AKTS kredisini geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya
lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.
(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ve doktora öğrencisinin
ders programı, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans
veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili enstitü ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersleri de alabilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla bir akademik yıldır. Bir akademik yılda bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler başvurmuş oldukları programdan ikinci akademik yılda yeni ders alamazlar. Bu süre yarıyıl izinleri dışında
uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez. Eğer öğrenci bilimsel hazırlık ile birlikte kayıtlı olduğu
yüksek lisans veya doktora programından ders alır ise bu süre kayıtlı olduğu program süresine
dâhil edilir.
(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans veya doktora öğrencisinin
başvurmuş olduğu programda tez çalışmasına başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı
lisans seviyesinde olan derslerinin tümünü en az DD notu ile ve en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması, yüksek lisans seviyesinde almış olduğu bilimsel hazırlık derslerinin tümünü
en az CC notu ile tamamlaması gerekir.
(6) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına kabul edilemez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi
olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci
olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, ilgili mevzuat
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hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt
hakkı kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarmış oldukları derslerin, kayıt
yaptırdıkları programda almaları gereken seminer dışındaki toplam ders sayısının en fazla %
50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir. Özel öğrenci olarak bilimsel hazırlık programına
kabul edilemez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından Üniversitedeki
lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, kurum içi
programlar arası geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.
Yabancı dil hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara kabul için bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ilgili dil yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları puan sırasına göre ilan edilir. İlan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer
kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitleri enstitü
yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Bilim sınavından başarılı olup, yabancı dil sınavından başarısız olan öğrencilerin
kayıt olacakları programın eğitim dili ile ilgili Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen
yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul eden limitlerini sağlamaları gerekir.
Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu
adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek enstitü onayı ile lisansüstü
programlara öğrenci olarak kabul edilebilir.
(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik
belgesi istenmez; ancak lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek
lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun
ilgili biriminden yazılı onay alınır.
(3) Anadilleri dışında eğitim yapan yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen
yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yaptırmak istedikleri program dilinde eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olduklarını belgelemeleri veya kabul edilebilecek bir muafiyet belgesine veya eşdeğer sınav sonuç belgesine sahip olmaları durumunda, enstitü yönetim kurulunun
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kararı ile ilgili dil yeterlik sınavından Senatoca belirlenen puanı sağlamaları halinde muaf sayılırlar. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav
da yapılabilir. Gerekli koşulu sağlayamayan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili
ile ilgili Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri
ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının
asgari kabul eden limitlerini sağlamaları gerekir.
(4) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt olacak yabancı uyruklu öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe dil belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip
olmayan öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi almaları ve en az B2 seviyesinde başarılı olmaları gerekir.
(5) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.
Lisansüstü programlara öğrenci kaydı
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe
kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken
belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci,
ilk kayıt işlemini, bir yakınını noter onaylı vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt
işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş
sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(2) Lisansüstü programlara öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların
kesin kayıtlarında, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeler istenir:
a) Türk uyruklu öğrencilerden;
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının veya
mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece/noter onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans
diplomasının aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti ve yetki belgesinin aslı ya da noter
onaylı sureti.
2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin veya transkriptin aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti.
5) Kimlik beyanı ve fotokopisi.
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
7) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.).
8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

Sayfa : 210

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan bu fıkranın (a)
bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan
diplomaların noterden onaylı tercümesi.
2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin veya transkriptin aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.
3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların fotokopileri.
6) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm).
7) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti.
8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.
9) Sağlık sigortası poliçesinin fotokopisi.
10) Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra il emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti.
c) Lisansını aldığı eğitim dili dışında başka bir yabancı dil ile eğitim veren programlarda
lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenciler;
1) Yüksek lisansa kabul edilen öğrencilerin Üniversite hazırlık okulunun yapacağı yeterlilik sınavlarından en az 70 alma koşulunu sağlamalı ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen program dilinden eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmalıdır.
2) Doktora programına kabul edilen özel öğrencilerin Üniversite hazırlık okulunun yapacağı yeterlilik sınavlarından en az 70 alma koşulunu sağlamalı ya da Üniversitelerarası Kurul
tarafından belirlenen program dilinden eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmalıdır.
Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen
süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti ile Üniversitenin yemek, yurt, ulaşım
gibi imkânlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler dönem
kayıtlarını bizzat veya belirledikleri vekilleriyle yaptırmakla yükümlüdür. Yedi haftalık yaz
döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.
(2) Güz ve bahar dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi
sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla geçmemiş olması
koşulu ile enstitü onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.
(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız
kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, enstitü onayı ile mazeretinin
kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Yenilemediği takdirde
öğrencilik haklarını kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem,
azami öğrenim süresi hesabına katılır.
Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili; programın açılışı için YÖK’ten
onay alınarak belirlenen öğretim dilidir.
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Kayıt dondurma
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının
önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl kaydı dondurulabilir. Danışman ve
enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde enstitü
yönetim kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Öğrencinin kayıt dondurabilmesi
için en az bir yarıyıl ders kaydı yaptırması zorunludur. Lisansüstü öğrencilerin, ancak aşağıdaki
gerekçelere dayalı olarak enstitü yönetim kurulu onayı ile kaydı dondurulabilir:
a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla
süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,
b) Askere gitmesi,
c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri
nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya
da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,
ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.
Öğretim ücreti
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyet
tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin kayıtlarının yapılması için
öğretim ücretini ve Üniversitece belirlenen diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler
içinde ödemesi gerekir.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilerin süre uzatım haklarını kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
belirlenen ek öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı
Ders ekleme-bırakma
MADDE 16 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden
ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders eklemebırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri
ders değişikliklerini kendileri yapmak zorundadır. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece enstitü onayının öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir.
(2) Yedi haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar yapılabilir.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 17 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı
başkanının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul
edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, ilgili ana bilim dalı veya ana
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü
düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir.
(2) Zorunlu hallerde, enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanının gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile alanında kendini kanıtlamış doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğretim görevlilerine ve devlet sanatçısı olan öğretim elemanlarına da
lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.
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Lisansüstü derslerinin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden
bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin
yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:
Öğretim Çalışmasının Türü
Teorik Ders
Uygulama
Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar
Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar
Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar

Haftalık Saati
1
2
1-4
4-8
9-12

Kredi Değeri
1
1
2
3
4

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile öğrenci iş yüküne dayalı olarak 1
AKTS 25,5 saat karşılığı iş yükü olarak hesaplanan AKTS kredileri eğitim-öğretim bilgi sisteminde ilgili ders tanımlarında yer alır ve hangi lisansüstü derslerinin yerel kredisiz olacağı,
ilgili enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü kurulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.
Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonunda
final sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Final
sınavları ve/veya değerlendirmeleri, ilgili ana bilim veya ana sanat dallarınca belirlenen ve
enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara
giremeyen öğrencilere, mazeretleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav
hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde
edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem
sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine
geçer.
(2) Final sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,
c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak,
gerekir.
(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı
sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.
Final sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalışmalar göz
önünde bulundurularak ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Bu
durumda yarıyıl ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri
göz önünde tutularak verilir.
(4) Ham başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının
% 60’ı alınarak belirlenir.
(5) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
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izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Ders başarı notları
MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri
öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:
a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Yarıyıl Ders Notu
Katsayısı
Puan
90-100
AA
4.0
85-89
BA
3.5
80-84
BB
3.0
75-79
CB
2.5
70-74
CC
2.0
60-69
DC
1.5
50-59
DD
1.0
40-49
FD
0.5
00-39 ve aşağısı
FF
0.0
b) Ayrıca, harf notlarından;
1) (I) Eksik notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin
öğretim elemanı tarafından verilir. (I) notu almış bir öğrenci; notların öğrenci işleri daire başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır.
Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Mazeretinin
uzun süreceği fakülte/yüksekokul enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin
(I) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. (I) notu kayıtlarda kaldığı sürece
(FF) notu gibi işlem görür.
2) (NA) Devamsız notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken
(FF) notu olarak işleme alınır.
3) (P) Geçer notu, yerel kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.
4) (F) Kalır notu, yerel kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.
5) (M) Muaf notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.
6) (W) Çekilme notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği
ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye;
bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki
dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.
7) (E) notu, değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci ilgili derse yazılırken belirtilir ve öğretim üyesi dersi değerlendirinceye kadar kalır. Final
sonucunda (E) notu diğer notlardan birine ilgili öğretim üyesince dönüştürülür.
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(2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi
için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini almış olması gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir
dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az (CB) notu alması gerekir.
(3) Yarıyıl sonu ders notları, öğrenci işleri daire başkanlığına verildiği anda kesinleşir
ve ilan edilir.
(4) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin, muaf olduğu derslerin notları Üniversite not
sistemine dönüştürülerek harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır. Ancak, başka
bir üniversitede ders aşamasını tamamlamış, tez aşamasında üniversitemize yatay geçiş yoluyla
gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için geldiği üniversite tarafından verilen onaylı transkriptindeki notlar, not ortalamaları ve kredileri geçerlidir. Bu durum transkriptte belirtilir. Özel
öğrenci statüsünde Üniversite enstitülerinden alınan lisansüstü dersler, öğrencinin asıl öğrenci
olarak kayıt yaptırması halinde harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır.
Notlarda maddi hata
MADDE 21 – (1) Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders
notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim
elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı
başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili
maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.
Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencileri (W), (FF), (FD), (DD), (DC) ve (F) notu
aldıkları dersleri ve doktora öğrencileri (W), (FF), (FD), (DD), (DC), (CC) ve (F) notu aldıkları
dersleri tekrar alırlar. Öğrenci seçmeli dersten düşük not alarak kaldığı takdirde de o dersi başarmak zorundadır. Öğrencinin seçtiği ve kaldığı ders açılmadığı takdirde ise açılan ve ana
bilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilip enstitü yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen
başka bir seçmeli ders alabilir.
(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla; yüksek lisans öğrencileri (CC) harf
notu, doktora öğrencileri (CB) harf notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. En son aldıkları not
geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından otomasyon sistemi ile hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS
kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısının çarpımları toplamının AKTS kredileri
toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak
hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Ders yükünün tamamlanması
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ders yüklerini tamamlamış
sayılabilmeleri için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamını başarmış ve program için tanımlanmış olan AKTS kredilerini tamamlamış olması gerekir.
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Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 25 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans programları da,
tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi
enstitü ana bilim veya ana sanat dallarında açılacağı, enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili
ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal
araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma
ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,
b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Bu program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla; en az sekiz adet ders,
bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz adet dersten biri “bilimsel araştırma yöntemleri” veya “modelleme ve tasarım teknikleri” dersi olmak zorundadır. Ders sayısı ve kredi
toplamı, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararı ile %50 oranına kadar artırılabilir.
(3) Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredisiz olup, başarılı (P), başarısız (F) veya
tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) Tezli yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS kredisi olmak
üzere toplamda 120 AKTS kredilik iş yüküne sahip olmalıdır. 120 AKTS kredilik iş yükünün
60 AKTS kredilik iş yükü dersleri, 60 AKTS kredilik iş yükü de tez çalışmasından oluşur. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS kredilik ders alınabileceği Senato
kararıyla belirlenir.
(5) Lisansüstü öğrencileri, danışmanın uygun görmesi halinde, ilgili ana bilim dalı veya
ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile eşdeğer lisans programı derslerinden en fazla iki, Üniversitenin diğer enstitülerinde ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans ve yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçilebilir.
(6) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.
Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç akademik
yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri, 120 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış,
seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışmasından başarılı bulunmuş öğrenciler üç
akademik yıllık süreden daha az süre içinde mezun olabilir.
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(2) Üç akademik yıl sonunda, ders yükünü ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu hakkın
tanınmasında Senato kararıyla ek başarı koşulları belirlenebilir.
(3) Ders yükünü ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen
bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunca tezini jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.
(4) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama
dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana
bilim dalı başkanlığı tarafından 15 iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili ana bilim dalı
başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ana
bilim dalı başkanı yürütür.
(2) Tezli yüksek lisans programlarında, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca
program derslerinin %50’sinden başarılı olmuş her öğrenci için tez danışmanı ve tez konusunu
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci ile birlikte enstitüye önerir. Tez danışmanlığı enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev
ilgili ana bilim veya ana sanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Yüksek lisans ve doktorada
öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en fazla 12’dir. Bu sayının %50 oranında
arttırılması enstitü kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.
(3) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda
danışman, enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliliği olan Üniversitenin
öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. Tez
danışmanı diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerinden seçildiği takdirde, ancak ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Bu durumda enstitü yönetim kurulu Üniversiteden bir tez danışmanı
atayacaktır.
(4) Yüksek lisans tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı
ile gerçekleşir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları
Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi benzerlik programından geçirildikten sonra
öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı %20’den fazla olamaz. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış altı adet
beyaz karton ciltli tez ile birlikte, tez savunma sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak başvururlar.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri en az biri diğer ilgili ana bilim dalından olmak üzere, danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri diğer ilgili ana bilim
dallarındaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az iki yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
bir hafta en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte
bütün jüri üyelerinin katılımıyla yapılır. İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı için
durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci
bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyiciye açık yapılır.
(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez savunma
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu
verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.
(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu tezi, tez yazım kılavuzunda belirlenen ilkelere uygun
olarak hazırlayarak en az üç kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi belirlenen şartlara uygun bulunan yüksek
lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin
mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması
gerekir:
a) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir.
b) Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu
ile özet bilgiyi içeren bilgisayar CD’si.
c) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde
yazılmış özetlerini içeren bilgisayar CD’si.
ç) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.
d) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı
öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması
veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış
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ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın
şartı aranmayacak yüksek lisans programlarının ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların
belirlenmesi enstitü kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü
yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.
(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü ana bilim dalı veya ana sanat dalı programının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası
bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesinin;
a) Bilimsel bir yöntemi araştırma,
b) Bilimsel bir yöntemi inceleme,
c) Bilinen bir yöntemi benzer bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en
az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programının her dönemindeki iş yükü 30 AKTS kredisi olmak
üzere toplam iş yükü 90 AKTS kredidir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla
kaç AKTS kredilik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.
(4) Dönem projesi dersi kredisiz olup; başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış
(I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(5) Ders yükünü ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan ve dönem projesi danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.
(6) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak uygulanır.
Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, program ana bilim dalı başkanlığı
her öğrenci için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyıl
sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Danışman ana sanat dalı veya ana bilim dalındaki
öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı
başkanlığının gerekçeli önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından
da danışman atanabilir. Danışman ataması, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi azami üç akademik yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri ve 90 AKTS kredilerini başarıyla tamamlamış ve dönem proje çalışmasından başarılı bulunmuş öğrenciler üç akademik yıllık süreden daha az sürede mezun olabilirler. Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak,
ders alma ve proje hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek
lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin
mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması
gerekir:
a) Dönem projesinden başarılı olmak, 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak ve
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans dönem projesinin en az üç kopyasını enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
b) Enstitü tarafından istenen dönem projesi çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde
yazılmış özetlerini içeren CD’si.
c) Dönem projesinin başarılı kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının %30’u geçmemesi gerekmektedir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü
yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.
(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü ana bilim dalı veya ana sanat dalı programının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası
bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı;
a) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel kredi, 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
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b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 yerel kredi, 120 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla ve biri bilimsel araştırma yöntemleri veya modelleme ve
tasarım teknikleri dersi olmak üzere en az on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
c) Ders sayısı ve yerel kredi toplamı, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (P), başarısız
(F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Tez çalışması 120 AKTS kredisi olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
ç) Doktora programının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere, yüksek lisans sonrası kayıt olan öğrenciler için toplamı 180 AKTS kredidir. Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programlarının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS kredisi olmak
üzere toplam 240 AKTS kredidir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç
AKTS kredilik ders alınabileceği enstitü müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.
(3) Doktora dersleri, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında doktora programlarında verilmekte olan derslerden
de seçilebilir.
(4) Doktora öğrencileri, akademik ve/veya tez danışmanının önerisiyle lisans veya yüksek lisans dersleri alabilir. Ancak lisans veya yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora
kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.
Öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci
kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.
Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için azami altı akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami
dokuz akademik yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, en az bir yarıyıl yeterlik ve en az üç
yarıyıl tez süresi olmak üzere bir doktora programını altı yarıyılda; lisans derecesi ile kabul
edilenler için en az bir yarıyıl yeterlik ve en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayabilirler. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Doktora programında yer alan dersleri
tamamlama süreleri aşağıdaki gibidir.
a) Doktora programı için gerekli ders yükünü başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.
b) Ders yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkrada belirtilen altı akademik yıl sonuna kadar, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz akademik yıl sonuna kadar tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere ek süreler verilir.
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c) Bu süre içinde ders yükünü başarıyla tamamlamayan öğrenciler ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana
bilim dalı başkanlığı tarafından 15 iş gün içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili ana bilim dalı
başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ana
bilim dalı başkanı yürütür.
(2) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının
belirleyeceği tez konusunu enstitüye önerir. Tez konusu, tez danışmanının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında; Tez
danışmanının en geç üçüncü yarıyılın sonuna, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora
programlarında ise en geç üçüncü yarıyılın başına kadar derslerin %50’sini başarıyla tamamlamış öğrencilere danışman atanması zorunludur. Tez Danışmanı atama koşulları aşağıdaki
gibidir.
a) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. Birinci tez danışmanının ve/veya program ana bilim dalı başkanlığının
önerisi ile ikinci tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı
en az doktora derecesine sahip olmak koşulu ile Üniversite dışından da olabilir. Yüksek lisans
ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı yükü en fazla 12’dir. Bu sayının
%50 oranında arttırılması enstitü kurulunca belirlenir. Proje danışmanlıkları bunun dışındadır.
b) Tez Danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerinden
seçildiği takdirde, ancak ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Bu durumda enstitü yönetim
kurulu Üniversiteden bir tez danışman atayacaktır.
(3) Doktora tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının
ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.
Yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavları; mayıs-haziran ve kasım-aralık aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü
Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(3) Yeterlik sınavları, program ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan tam zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesinden
oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komite;
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farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile doktora yeterlik
sınav jürisi veya jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her bir bölümde öğrencinin 100 üzerinden en az 50 alması zorunludur. Yazılı sınavdan 50’nin altında
not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı
olabilmesi için, her iki sınavdan almış olduğu notların toplamının ikiye bölünmesi sonucunda
elde edilen notun 100 üzerinden en az 75 olmalıdır. Yazılı ve sözlü sınavlar için doktora yeterlik
komitesinin önerdiği ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan doktora yeterlik jürisi
oluşturulur. Bu jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yaparak beş jüri üyesinin eşit
ağırlıklı ortalama notu sözlü sınav notu olarak belirlenir. Yazılı sınav süresi en az 60 en çok
120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 den az 120 dakikadan fazla olamaz.
Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Sözlü sınavlarda sınavda sorulan sorular
ve öğrenci tarafından verilen cevaplar, doktora sınav jürisindeki raportör tarafından kayıt altına
alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi yeterlik sınavını başaramayan bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla danışmanın önerisini
alarak fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu karar, doktora yeterlik jürisi yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tezi için ders kaydı yaparak bir
sonraki yarıyılda tekrar doktora yeterlilik sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrenci
almış olduğu tez dersinden de başarısız sayılır. Doktora yeterlilik sınavından başarısız olan bu
öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.
(6) Doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans
programına geçmeleri halinde, Doktora programında almış oldukları derslerin yerel kredi,
AKTS kredileri ve içerikleri dikkate alınarak ilgili ana bilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü
yönetim kurul kararı ile belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez danışmanının
sorumluluğunda ilgili program ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ana bilim dalı içinden veya dışından ve kurum dışından birer üye yer alır. İkinci tez
danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma talebi, öğrencinin yazılı
başvurusu tez danışmanının ve ana bilim dalı başkanının onayı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir
ve sözlü savunma tarihi enstitü müdürlüğünce ilan edilir.
(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce
tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez
izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir tutanak
düzenler. Bu tutanak ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanabilir. Tez çalışmasına aynı tez danışmanı ile devam
etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci
ise en geç altı ay içinde tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.
(4) Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak
üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez
çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonra yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili ana bilim dalı başkanlığı
aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun
belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul
edilir. Benzerlik oranı %15’den fazla olamaz.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve toplamda en az ikisi başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere
beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. Enstitü
yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç
on gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
(3) Enstitü tarafından tezin 15 gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu
süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı
ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel
yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu
raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitü müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve
öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru
sorabilir.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, program ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi
reddedilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri
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önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 44 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez
yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin siyah bez ciltli altı kopyasını, tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla enstitüye teslim eder.
Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü
müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini
teslim etmeyen öğrenciye istediği takdirde ilave ek süre verilebilir. Diplomaya hak kazanabilmek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli,
bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science Citation Index (SCI)’de taranıp Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun başvuru dönemi için geçerli (A)
listesinde yer alan ve Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index
(AHCI)’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan ve
TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli
dergilerde, Expanded SCI’da taranan, ancak TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve
(B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış olması gerekir. Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index
(CMCI), ANBAR, ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası
hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Yayın şartı
aranmayacak doktora programlarının ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların belirlenmesi
ana bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.
(2) Diploma tarihi, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve programının onaylanmış adı bulunur.
Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni sentezlere ulaşmak
ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta
yeterlik programı YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır.
(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci, sanatta yeterlik tezi veya sanatta
yeterlik eseri ve sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda
hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların;
a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,
b) Özgün bir proje geliştirme,
c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme,
bir sahne eserini uygulama veya sergileme/yönetme
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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(3) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21
yerel kredi ve 60 AKTS krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders ve uygulamalar
ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler için 45 yerel kredi ve 120 AKTS krediden az olmamak koşulu ile en az 15
adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Alınacak kredi ve ders sayısının asgari sayıdan fazla olması ana bilim dalı başkanlığı teklifi
ile enstitü yönetim kurul kararı ile belirlenir. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dönem başı iş
yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 240 AKTS kredisi, yüksek lisans yapmış öğrencilerin bir dönemlik iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere
toplam 180 AKTS kredidir.
(4) Lisansüstü dersler, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
(5) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.
Öğrenci kabulü
MADDE 46 – (1) Üniversitede sanatta yeterlik programı açılması için Yükseköğretim
Kurulundan onay alındıktan sonra; programa öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının tespiti, fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinin ilgili ana bilim
dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul
edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa
diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci
kabul edilir.
(2) Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından
mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara
ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler
de kabul edilebilir.
(3) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerden ALES’ten alanında en az
55 puan alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.
Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz akademik
yıldır. Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere sanatta yeterlik programını beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere
yedi yarıyılda tamamlayabilir. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan
öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Sanatta yeterlik programında yer alan dersleri tamamlama süreleri aşağıdaki gibidir.
a) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
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b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje
çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya
proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler
verilir.
c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı enstitü ana sanat dalında görev yapan her
öğretim üyesi, her yarıyılın başından en fazla bir ay önce sanatta yeterlik yaptırabileceği konuları ve bu konularla ilgili son beş yılda yaptığı yayınların ve sanatsal faaliyetlerin bir listesini
program ana sanat dalı başkanlığına verir. Bu bilgiler enstitü müdürlüğüne gönderilir. Öğretim
üyelerinin listesi ve yönetebileceği sanatta yeterlik çalışması konuları enstitü müdürlüğünce
ilan edilir. Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği yeterlik çalışması konusunu ve danışmanını, bir dilekçe ile program ana sanat dalı başkanlığına bildirir. Bu başvurular program ana
sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda; sanatta yeterlik programındaki her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı
ile en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir ve atanır. Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı yükü 12’dir. Bu
sayının %50 oranında arttırılması enstitü kurulunca belirlenir. Proje danışmanlıkları bunun dışındadır.
(2) Danışman ilgili ana sanat dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili ana sanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en
az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.
Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci;
en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/sergi/proje önerisini, 49 uncu maddede belirtilen izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün
önce komite üyelerine dağıtır.
(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili ana sanat dalı başkanlığınca öneriyi izleyen üç gün
içinde enstitü müdürlüğüne bildirilir.
(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, enstitü yönetim kurulunca tespit edilen
esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren bir öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.
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(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için, tez/sergi/proje izleme komitesi,
ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.
Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve
yeni bir danışman atanır.
Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci
için ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay
içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili ana sanat dalı içinden veya dışından ve kurum dışından birer üye yer alır. İkinci
danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporu
yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezi/sergisi/projesi benzerlik programından
geçirildikten sonra öğrencinin tezi/sergisi/projesi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı
%15’ten fazla olamaz.
(2) Jüri, ilgili ana sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi
olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde
gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta
yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir
çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 52 – (1) Tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile 50 nci maddede belirtilen tez veya metnin Senatonun belirlediği sanatta yeterlik
çalışması yazım kılavuzuna göre ciltlenmiş altı kopyasını, sanatta yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci, sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.
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(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, 44 üncü maddede belirtilen yayın şartı Senato
kararına göre belirlenir.
(3) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Değişimi ve Ortak Eğitim-Öğretim Programları
Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları
MADDE 53 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında
ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kredileri, ilgili ana bilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.
(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi programlarında almaları gereken dersler
yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alabilirler. Tez aşamasında, değişim çerçevesinde diğer yükseköğretim kurumlarına gidip, dönem sonunda 30 AKTS kredilik iş yükünü
başaramayan öğrenciler o dönemden başarısız sayılırlar.
(4) Öğrenci, diğer üniversitelerdeki programa gitmeden önce, danışmanının nezaretinde
değişim döneminde alacağı 30 AKTS kredilik derslerin seçimini yapar. Seçilen dersler ilgili
ana bilim/sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu
derslerden alınan notlar, 20 nci maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır.
(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi programlarında almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve
ana bilim/sanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve eşdeğer
kabul edilen dersleri alır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 13/11/2013 tarihli ve 28820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
21 Haziran 2015
PAZAR
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Nizip 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2014/528

Karar No : 2015/363
Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan
mahkememizin 12/03/2015 tarih ve 2014/528 E, 2015/363 K, sayılı kararı ile sanık TAREK
YASRJI hakkında mahkememizce Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiş
olup; tüm aramalara rağmen sanık HAMDO ŞIH'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan
adres araştırmasında da tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201
sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.
maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve
bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş
sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

4324

—— • ——
İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2010/1141



Sanık Adı Soyadı : SERKAN GELEN
Suç

: VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET

Suç Tarihi

: 2009 YILI TAKVİM YILI

Kanun Maddesi

: 213 S.Y.359/A-2,359/b-l.-Tck. 53/1 md

Ceza Miktarı

: 18 ay hapis-3 yıl hapis-

Karar Tarihi

: 09/12/2014

Mahkememizce sanık hakkında verilen kararın, adı geçenin adresinde bulunamaması

nedeniyle,7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

4325
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI
DİJİTAL BİLGİ PLATFORMU KURULMASI VE İNTİFA HAKKI VERİLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Encümen Kayıt No
: 2453
2 - İşin Konusu
: İstanbul genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin mülkiyeti, yönetimi ve
tasarrufunda bulunan alanlarda dijital dönüşümün
sağlanması için ‘’Taşınmazlarda Dijital Bilgi Platformu
Kurulması ve 20 yıl süre ile intifa hakkı verilmesi’’ işi
3 - Muhammen Bedel
: Brüt Satışların %20’si + KDV/YIL (20.000.000.-TL
+KDV/YIL’dan az olmamak şartı ile)
4 - Geçici Teminat
: 600.000.-TL
5 - Cinsi
: Dijital Platform Sistemleri
6 - Süresi
: 20 Yıl
7 - Adres Bilgisi
: Belediyemiz ile bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin
mülkiyeti yönetimi ve tasarrufunda bulunan, İdari
şartnamenin ekinde verilen listede belirtilen alanlar
8 - Yeterlik İçin Son Başvuru
Tarih ve Saati
: 10 Temmuz 2015 Saat: 16:30
9 - İhale Tarihi ve Saati
: 15 Temmuz 2015 Saat: 13:00
10 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
11 - Yeterlik Başvurusunun
Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 ÇemberlitaşFatih/İSTANBUL
12 - İhale Usulü
: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü
13 - İhale şartnamesinin
görülebileceği veya satın
alınabileceği yer
: İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Müdürlüğü
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 ÇemberlitaşFatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya
ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 455 33 88
Fax: 0212 449 51 33
14 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
14.1.1. Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için
T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı
halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) (Gerçek kişiler)
14.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
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14.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
14.1.4. İmza Sirküleri.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
14.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması
gereklidir.)
14.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;
a) İsteklilerin taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan;
1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,
2. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,
3. Reklam hizmetleri,
4. Şehir mobilyaları (durak veya reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri iş veya
hizmetleri ile ilgili asgari 2 (iki) alanda (maddede) ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve
halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurumu niteliği taşıyan kurum ve kuruluşlardan
alınmış belge sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari
şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik
edilir.
b) İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair
yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her
birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.
c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde toplam 40.000.000.-TL
(kırk milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi
tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak girişim olması
halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de
sağlaması yeterlidir.
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d) İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet
alanlarından herhangi birinde toplam 20.000.000.-TL (yirmi milyon Türk Lirası) tutarında iş
deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla
sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim
olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini, diğer ortakların
ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir. Kamuda
gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi,
özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak
düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
14.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair belge (İBB Emlak
Müdürlüğünden temin edilecektir.)
14.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge
14.1.9. Ortak girişim beyannamesi
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile
yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye
sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak
olabilir.
14.2. İhaleye katılmak için istenen belgeler:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf
içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
14.2.3. Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için
T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı
halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) (Gerçek kişiler)
14.2.4. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
14.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
14.2.6. İmza Sirküleri.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
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b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
14.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
14.2.8. Ortak Girişim Beyannamesi.
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile
yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
15 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
16 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.
17 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:15 Çemberlitaş - Fatih/İSTANBUL adresine, 10/07/2015
saat: 16:30’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden
önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan
isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif
veremeyecektir.
18 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa
dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı dış zarflarını
ihale günü 15/07/2015 en geç saat 13:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen
Müdürlüğüne (Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı
alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen
teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
21 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
22 - Daha önce bu işle ilgili yapılan ilanlarımız geçersizdir.
İlan olunur.

5451/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YİBF nolu (B Blok)
yapının denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından,
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.05.2015 tarihli ve
E.2015/248 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden 14.08.2014 tarihli ve 29088 Resmi Gazete ilanı ile Ömer Ali ACAR hakkında
tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 12.06.2015 tarihli ve 16198 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
5460/1/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok)
yapının denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından,
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 13.05.2015 tarihli ve
E.2015/554 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden 14.08.2014 tarihli ve 29088 Resmi Gazete ilanı ile Ömer Ali ACAR hakkında
tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 11.06.2015 tarihli ve 16082 sayılı Makam
Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
5460/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 34LIVB pafta, 117 ada, 112 parsel üzerindeki 119307 YİBF
nolu yapının denetimini üstlenen Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Sönmez AKGÜN (Denetçi No:471, Oda Sicil No: 12862) tarafından,
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 01.04.2015 tarihli ve
E.2014/1031-K.2015/428 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden
26.03.2014 tarihli ve 28953 Resmi Gazete ilanı ile Sönmez AKGÜN hakkında tesis edilmiş olan
geçici durdurma işlemi 11.06.2015 tarihli ve 16083 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5460/3/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 521/1279 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 30.04.2015 gün ve 1203/2692 sayılı kararı ile onaylanan imarın 43085 ada
1 parsele ait 84138/EK26 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
5497/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44112 ada 7 parsel ve 44119 ada 6 parsel,
Belediye Encümenimizin 02.04.2015 gün ve 523/1280 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 30.04.2015 gün ve 1206/2697 sayılı kararı onaylanan 84193/Ek Nolu
Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.
5498/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bünyamin Kerem Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı.
VAKFEDENLER: Fazlı ARSLAN, Mustafa KARLI, Adem KARAKAŞ, Bahattin
ÇAMLICA, Orhan KARABACAK.
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarih ve E:2014/341,
K:2015/99 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Toplumumuzun, insanımızın, inançlı, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek,
çağdaş bilim ve teknolojik bilgilere sahip örnek şahsiyetler olmalarını sağlamak, milletimizin,
memleketimizin birlik ve beraberlik ve huzur içinde gelişme ve kalkınmasına katkıda
bulunmaktır. Bunun için sosyal, kültürel, sportif, sağlıklı ve aynı zamanda ahlaklı bir nesil
yetiştirmeye yardımcı olmak, çeşitli aşamalarda okul, kurs, yüksek öğrenim tesisleri ve enstitüleri,
dershane ve spor merkezleri kurmak, yurt içi eğitim bursları vermek ve akademik insanlar
yetiştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000, 00 TL nakit
YÖNETİM KURULU: Fazlı ARSLAN, Mustafa KARLI, Adem KARAKAŞ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi
bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetin
oy birliği ile belirleyeceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5445/1-1

—————
VAKFIN ADI: Dede Korkut Vakfı
VAKFEDENLER: Servet GÜRCAN
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2015 tarihinde kesinleşen 08/05/2015
tarihli ve E:2015/21, K:2015/127 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Dede Korkut'un düşünce ikliminde; millî, manevî ve genel insanlık
değerlerine sadakat içinde; diğer devletler ve milletlerle dostluk, barış ve güvenlik ortamında
birlikte yaşamak maksadını göz önünde bulundurarak vakıf senedinde yazılı diğer amaçları
gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL nakit.
YÖNETİM KURULU: Servet GÜRCAN
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı aynı amaçlı bir vakfa veya derneğe devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5446/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen
faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme
Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu
formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.
Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/18 sayılı Kararı ile; Aksiyon
Elektrik Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi’nin, EÜ/1179-5/849 sayılı lisansa sahip Giresun
ilindeki üretim tesisi için Temmuz 2011 ve Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını
Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/22 sayılı Kurul Kararı ile hakkında
339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanması ve bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde
düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu
aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 679.628,-TL
idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre
verilmesine karar verilmiştir.
Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza
bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda
hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında
attırılarak uygulanacaktır.
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 679.628,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. (Vakıfbank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5474/1/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen
faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme
Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu
formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.
Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/38 sayılı Kararı ile; BBD Elektrik
Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin, EÜ/3433-4/2079 sayılı lisansa sahip Artvin ilindeki üretim tesisi için
Ocak 2012 dönemine ait İlerleme Raporunu Kuruma sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve
4946/152 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde
düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu şirketin bahse konu
aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı
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Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup hakkında
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve
2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 519.650,-TL idari para cezası
uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde düzeltilmesi için süre verilmesine
karar verilmiştir.
Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza
bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda
hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında
attırılarak uygulanacaktır.
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 519.650,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5474/2/1-1

—————

Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen
faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme
Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu
formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir.
Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/30 sayılı Kararı ile; Maya Enerji
Üretim Ltd. Şti.’nin, EÜ/2874-2/1731 sayılı lisansa sahip Diyarbakır ilindeki üretim tesisi için
Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma
sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/105 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin
bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına
rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından,
mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların
uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket
ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
uyarınca 572.186,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde
düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir.
Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza
bilgi verilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda
hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında
attırılarak uygulanacaktır.
Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 572.186,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
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gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün
içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
5474/3/1-1

—————

16.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25125 numaralı (16.10.2013 tarihinde sonlanan)
istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Pamukkale Yolu Üzeri 8.Km DENİZLİ adresinde faaliyet
gösteren General Lpg Akaryakıt Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için
tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma
ulaşmamış olup Kurulun 01/04/2015 tarihli ve 5547-38 sayılı Kararı ile General Lpg Akaryakıt
Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 163.111.-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
5474/4/1-1

—————

Kurul’un 12/03/2015 tarihli ve 5514-79 sayılı Kararı ile; Denfe Petrol ve Petrol Ürünleri
İnşaat Nakliyat Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uyarınca toplamda 240.000,TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
5474/5/1-1

—————

01.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29237 numaralı (09/04/2012 tarihli ve 1067 sayılı
Başkanlık Olur'u ile lisans iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Susurluk-Bursa
Karayolu 9. Km Tahtaköprü Mevkii Karapürçek Susurluk BALIKESİR adresinde faaliyet
gösteren Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna
aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına
karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun
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01/04/2015 tarihli ve 5547-31 sayılı Kararı ile Oğuz Akaryakıt İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında 963.488.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 963.488.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
5474/6/1-1

—————

Kurul’un 28/04/2015 tarih ve 5584/54 sayılı Kararı ile RODE PETROL KİMYA
DEPOLAMA VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. hakkında 30.08.2013 tarihli
denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939-82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol
Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin AfyonkarahisarKütahya Karayolu 40. Km (Pafta No. J24-C-21d, Ada No. 101, Parsel No. 53)
İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemine
müdahale edilmesini önleyici nitelikte sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin
arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci
maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı
hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen
soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/05/2015 tarihli ve
DDB.52/25-2 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine
rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
5474/7/1-1

—————

10.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25109 numaralı (10.10.2013 tarihinde sonlanan)
istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı Fatma Kaymaz
Apartmanı A Blok K: 3 No: 7 ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Söz Petrol Akaryakıt
Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanuna
aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle yazılı savunma yapılması için tebligat yapılmış olmasına
karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun
01/04/2015 tarihli ve 5547-35 sayılı Kararı ile Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 147.933.-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare
mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca
ilanen tebliğ edilir.
5474/8/1-1

Sayfa : 240

RESMÎ GAZETE

21 Haziran 2015 – Sayı : 29393

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 5629-16
Karar Tarihi: 11/06/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında; ekteki Gün Öncesi
Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esasların onaylanmasına karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat
Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar.
GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA ASGARİ VE
AZAMİ FİYAT LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi
piyasası ve dengeleme güç piyasasında teklif edilecek alış ve satış tekliflerine ilişkin asgari ve
azami fiyat limitlerinin, hâkim durumunun kötüye kullanımının önlenmesi ve serbest piyasa
koşullarında rekabet ortamının tesis edilmesi ilkeleri çerçevesinde belirlenmesine ilişkin usulleri
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar gün öncesi piyasasında ve dengeleme güç piyasasında
uygulanacak fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslar Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinin 54, 70 ve 135 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulama Esasları
MADDE 4 – (1) EPİAŞ, piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit maliyetlerini
karşılaması esaslı yöntem uyarınca azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmasını
Kuruma sunar. EPİAŞ söz konusu çalışmaya ek olarak Türkiye için olmayan elektriğin bedelini
(VoLL) de hesaplar. İlgili çalışma ve VoLL değeri Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun
bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini ve VoLL değerini
değiştirerek de onaylayabilir.
(2) Gün öncesi piyasa fiyatları bir takvim ayı içerisinde, belirlenen azami fiyata 20 saat
için ulaştığında azami fiyat %20 oranında azaltılarak güncellenir. Bu işleme nihai azami fiyat
VoLL değerinin %12,5’ine ulaşana kadar devam edilir. Azaltma suretiyle güncelleme yapıldığı
hallerde 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde azami fiyat yeniden Kurul tarafından onaylanan değere
eşitlenir.
(3) Kurul EPİAŞ tarafından sunulan çalışma kapsamında ya da gerek görmesi halinde 20
saat değerini, %20 ve %12,5 oranlarını piyasanın ihtiyaç duyduğu puant santrallerin sabit
maliyetlerini karşılaması esaslına bağlı kalarak güncelleyebilir.
(4) Asgari fiyat limitleri piyasa koşulları çerçevesinde 0 TL/MWh ya da daha az olacak
şekilde belirlenir. EPİAŞ asgari fiyat limitinin belirlenmesine ilişkin talebine esas çalışmasını
Kuruma sunar. İlgili çalışma Kurul tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde
onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini değiştirerek de onaylayabilir.
(5) Fiyat limitleri ve diğer parametreler geçerlilik tarihleri ilgili Kurul kararında özel
olarak belirtilmediği takdirde onayını takip eden ilk takvim ayının başlangıcından itibaren geçerli
olur.
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Rekabete aykırı eylem ve işlemler
MADDE 5 - (1) Dengeleme güç piyasası kapsamında rekabete aykırı eylem ve işlem
içerisinde oldukları Rekabet Kurumunca tespit edilen dengeleme birimlerinin azami fiyat limitleri
Kurul tarafından marjinal maliyetlerine eşit olacak şekilde belirlenir. Piyasa katılımcısı ilgili
tespiti takip eden 15 iş günü içerisinde marjinal maliyetlerine ilişkin detaylı çalışmayı dengeleme
birimi bazında Kuruma sunmakla yükümlüdür. İlgili çalışma Kurul tarafından değerlendirilir ve
uygun bulunması halinde onaylanır. Kurul gerekli görürse ilgili fiyat limitini değiştirerek de
onaylayabilir.
(2) Gün öncesi piyasası kapsamında rekabete aykırı eylem ve işlem içerisinde oldukları
Rekabet Kurumunca tespit edilen piyasa katılımcıları portföylerine ilişkin tüm fiyat, maliyet ve
hacim bilgilerini de içeren veri setini ve açıklamalarını 15 gün içerisinde Kuruma sunmakla
yükümlüdür. Söz konusu piyasa katılımcısına uygulanacak azami fiyat limitinin miktarı ve yapısı
Kurum tarafından yapılacak çalışma neticesinde Kurul kararı ile belirlenir.
(3) Piyasa katılımcısının bu madde kapsamındaki bilgileri zamanında Kuruma sunmaması
ve/veya Kurumu yanıltmaya yönelik bilgi ve belge sunması halinde ilgili tüzel kişi hakkında
Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır.
Fiyat limitlerinin revizyonu
Madde 6 – (1) Asgari ve azami fiyat limitleri EPİAŞ’ın talep etmesi ve Kurul tarafından
uygun bulunması halinde revize edilebilir.
İlk uygulamaya ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EPİAŞ bu usul ve esaslarda belirtilen çalışmaları en geç
1/1/2016 tarihine kadar Kuruma sunar.
(2) Asgari ve azami fiyat limitleri bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenene kadar ilgili
piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri 2000 TL/MWh olarak
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu usul ve esaslar 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
5456/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No : 5629-17
Karar Tarihi : 11/06/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında; ekteki Organize
Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama Prosedürlerinin
onaylanmasına karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Raporlama
Prosedürleri.
ORGANİZE TOPTAN ELEKTRİK PİYASALARINDA ŞEFFAFLIĞIN TEMİNİNE
İLİŞKİN RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu prosedürlerin amacı organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın
teminine ilişkin raporlama usullerinin belirlenmesidir.
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Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu prosedürler Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Yönetmeliğinin 136 ncı maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Raporlama Esasları
MADDE 3 – (1) EPİAŞ işlettiği veya mali uzlaştırmasını gerçekleştirdiği piyasalarda
piyasa katılımcılarının, piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi, piyasa
katılımcıları arasındaki bilgi asimetrisinin önlenmesi, yürüttükleri faaliyetlerde ve organize toptan
elektrik piyasalarında yaptıkları alış verişlerde doğru kararlar verebilmek için ihtiyaç duydukları
bilgilere erişebilmesini temin etmek üzere Şeffaflık Platformu adı altında bir merkezi veri ve
analiz platformu işletmekle yükümlüdür.
(2) EPİAŞ söz konusu şeffaflık platformunda yayımlanacak veri ve analizleri belirlemek
ve güncellemek üzere her yıl Ekim ayı içerisinde bir çalıştay düzenler. Söz konusu çalıştaya
sektör derneklerinin ve Kurumun temsilcilerinin yanı sıra talep eden ve çalıştay koşullarını yerine
getiren piyasa katılımcıları ile gözlemcilerin de katılması temin edilir. Çalıştayda yayınlanmak
üzere belirlenen veri ve analizler Kuruma sunulur ve Kurulca onaylanmasını takiben Şeffaflık
Platformuna eklenir.
(3) EPİAŞ ayrıca, çalıştay sürecinden bağımsız olarak Kurum tarafından belirlenen
raporları şeffaflık platformunda yayımlamakla yükümlüdür.
Verilerin temini ve yayımı
MADDE-4 – (1) 3 üncü madde kapsamında belirlenen veriler EPİAŞ tarafından verilere
sahip kuruluşlardan bu mevzuat dayanak gösterilerek istenilir.
(2) EPİAŞ şeffaflık platformunda yayınlayacağı analizlere esas teşkil edecek, ancak ham
hali ile ticari sır niteliği taşıyan verileri korumak üzere gerekli önlemleri alır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu prosedürler 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu prosedürlerin hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanı yürütür.
5457/1-1

—————

KURUL KARARI
Karar No : 5646-2
Karar Tarihi : 17/06/2015
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2015 tarihli toplantısında; 28/05/2014 tarihli
ve 5036 sayılı Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının, 2 inci maddesinin 1 inci, 5 inci
ve 6 ncı fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, 2 nci maddeye aşağıda yer alan fıkraların
eklenmesi, aşağıda yer alan maddenin 3 üncü madde olarak eklenmesi ve bu maddeden sonra
gelen madde numaralarının buna uygun olarak değiştirilmesi ve söz konusu kararın Resmi
Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.
“(2) Ar-Ge projeleri yeni bir ürün geliştirmeye dönük prototip üretme, sistem veya
tasarım geliştirme odaklı olabileceği gibi dağıtım şebekesine yönelik en iyi dünya uygulama
örnekleri araştırılarak bu uygulamaların ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı da
olabilir.
MADDE 2 – (1) Ar-Ge proje başvuruları her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde yapılır
ve Ocak ayı içerisinde yapılan başvurular en geç Mart ayı sonuna kadar, Temmuz ayında yapılan
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başvurular en geç Eylül ayı sonuna kadar karara bağlanır. Proje başvurusunun Kurum evrak
kaydına giriş tarihi esas alınır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular bir sonraki başvuru
döneminde incelemeye/değerlendirmeye alınacağı şirkete yazı ile bildirilir.
(5) Aynı mahiyette daha önce kabul edilmiş bir proje bulunması halinde yeni proje
başvurusu reddedilebilir. Aynı başvuru döneminde aynı mahiyette birden fazla proje başvurusu
olması durumunda söz konusu şirketlerden ortak proje geliştirmeleri istenebilir, bildirilmesine
rağmen şirketlerin ortak proje geliştirmemesi halinde Komisyon tarafından belirlenen başvuru
onaylanıp, diğerleri reddedilebilir. Bu kapsamda aynı mahiyette olduğu değerlendirilen projelerin
süreçleri veya sonuçları itibari ile bölgeye özgü farklılıkların veya faydalarının olabileceği
değerlendirilmesi halinde ayrı ayrı olarak da onaylanabilir.
(6) Yatırım niteliği taşıyan veya işletme faaliyetleri kapsamında yer alan projeler Ar-Ge
projesi olarak kabul edilmez.
(9) Ar-Ge projesinin uygulama aşamasında Ar-Ge Komisyonunca durdurularak iptal
edilmesi halinde yapılan harcamaların tamamı Ar-Ge bütçesinden karşılanır. Projenin şirket
tarafından

uygulama

aşamasında

sonlandırılmak

istenmesi

halinde

gerekçenin

Ar-Ge

Komisyonunca uygun görülmesi halinde yapılan harcamaların tamamı Ar-Ge bütçesinden aksi
takdirde 1. maddenin 4. fıkrası kapsamındaki harcamalardan değerlendirilir.
(10) Başvuru dönemi içerisinde yapılmış olan Ar-Ge proje başvurularının Komisyon
değerlendirmelerinde şirketlerden başvurularının kısmen veya tamamen revize edilmesi talep
edilebilir. Bu talebe istinaden şirketin belirtilen şekilde başvurusunu revize etmemesi halinde
başvuru reddedilir. Şirketin talep uyarınca başvurusunu revize etmesi sonucunda Komisyon
başvuruyu tekrar değerlendirebilir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar Komisyonun karar alması
gereken süreyi uzatmaz.
(11) Ar-Ge projeleri başvurularının Komisyona ulaşmasından başvuruların karara
bağlanmasına kadar aradaki süreçte başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi vasıtası
ile bu maddede yer alan talepler şirketlere iletilebilir. Elektronik posta yolu ile yazışmaların
yapılması halinde, yapılan yazışmalar ile Komisyon Kararları birlikte muhafaza edilir.
(12) Komisyon reddettiği her proje için başvuru sahibine, reddetme gerekçesini bu karar
ve uygulanmasına (proje kapsam, amaç, kullanılması planlanan teknoloji, çıktılar, maliyet vb.)
göre geri bildirimde bulunur.
MADDE 3 - (1) Ar-Ge projeleri kapsamında kanunlar ve mevzuata uymayan herhangi bir
uygulamaya gidilemez. Uygulama aşamasında oluşabilecek veya oluşması beklenen; mevzuata
uymayan uygulamaların bulunması veya görülmesi halinde proje başvuru aşamasında ise
reddedilir, kabul edilmiş ise sonlandırılarak bu durum rapor haline getirilerek Ar-Ge
Komisyonuna 30 gün içerisinde bildirilir.
(2) Ar-Ge projeleri kapsamında kanunlar ve mevzuatın farklı yorumlanması veya
değiştirilmesine dönük uygulamaların araştırılması planlanıyor ise bu konu hakkında ilgili kurum
veya kuruluşlardan uygun görüş alınır. Bu durumun kabul edilmiş bir proje çalışmaları
kapsamında oluşması halinde uygun görüşün alınmasına kadar çalışmalar durdurulur, uygun
görüşün 60 gün içerisinde alınamaması halinde proje ise sonlandırılarak bu durum rapor haline
getirilerek Ar-Ge Komisyonuna 30 gün içerisinde bildirilir.”
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile ünvan ve
koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
İsteklilerin, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını 21 Haziran 2015 5 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne),
Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ise ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul veya Enstitü
Müdürlüğüne yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Ataması yapılanlar, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç olmak üzere, 10 (on) yıl
süre ile kurum dışında, gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul
etmiş olurlar.
Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından
onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden
ulaşılabilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme
konulmayacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için
asgari şart olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz.
Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
Sahip olunan kadro unvanının altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan edilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar;
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8.,
Doçentler için 14. ve Profesörler için 17. maddelerinde istenenleri,
- http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin ederek
dolduracakları özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını,
- Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak olanlar ayrıca yayın dosyalarına nüfus
cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden
geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip; Profesörler 6,
Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını, bu amaca
uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim edeceklerdir.
- Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek
birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.
FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR
ANASANAT/ANABİLİM DALLARI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi
Endodonti
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Almanca Mütercim - Tercümanlık
Fransızca Mütercim - Tercümanlık
İngilizce Mütercim - Tercümanlık
Sosyoloji
Alman Dili ve Edebiyatı
Antropoloji
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Biyoloji Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği

KADRO ÜNVANI

KADRO
SAYISI

Profesör(2)
Doçent

1
1

Profesör(1)
Profesör(1)
Profesör(1)
Profesör(3)
Doçent(1)
Yrd. Doçent(4)

1
1
1
1
1
1

Profesör(5)
Doçent(6)

1
1
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FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR
ANASANAT/ANABİLİM DALLARI
FEN FAKÜLTESİ
İstatistiksel Bilgi Sistemleri
Fizikokimya
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Tarihi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Enerji
Endüstri Mühendisliği
Ulaştırma
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Odyoloji
Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
TIP FAKÜLTESİ
Radyoloji
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
İç Hastalıkları
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KADRO
SAYISI

Profesör(7)

1

Doçent(8)

1

Yrd. Doçent (Türkçe)(9)

1

Profesör(10)
Yrd. Doçent
Yrd. Doçent(11)

1
1
1

Doçent(12)
Yrd. Doçent(13)
Yrd. Doçent(14)
Yrd. Doçent(15)

2
1
1
1

Profesör (Türkçe)(1)(16)
Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(17)
Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(18)
Yrd. Doçent (Türkçe)(1)(19)

1
1
1
1

AÇIKLAMALAR
1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların
ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders
verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından
organize edilecektir.
2 - Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının protetik tedavisinde deneyimli olmak.
3 - Doktora ve Doçent unvanını Sosyoloji alanında almış olmak.
4 - Doktorasını Antropoloji alanında yapmış olmak.
5 - Doçentlik unvanını Biyoloji Eğitiminden almış olmak.
6 - Doçentlik unvanını Sınıf Öğretmenliği alanında almış olmak.
7 - İstatistik alanında Doçent unvanına sahip olmak.
8 - İyonlaştırıcı radyasyonla sudaki kirleticilerin uzaklaştırılması ve radyoliz ürünlerinin
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
9 - Doktora derecesini İktisat alanında almış olmak.
10 - Akışkan, taşkın yatak ve yakıt hücreleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 - Doktorasını kum zemine oturan şerit temellerde geosentetik donatı uygulaması
konusunda yapmış olmak.
12 - Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış olmak.
13 - Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak.
14 - Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında deneyimli olmak.
15 - Meme kanseri rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.
16 - Meme kanseri taraması konusunda tecrübeli olmak.
17 - İmmünhistokimya ve konfokal mikroskopi alanında tecrübesi olmak.
18 - Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Yeterlilik Diploması, Avrupa Resüsitasyon
Birliği'nin Eğitici Sertifikası sahibi olmak.
19 - Endokrinoloji uzmanı olmak ve adacık - kök hücre nakli konusunda deneyimli
olmak.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2015/7708 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye
Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin
Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
Karar
1
2015/7727 2015 Yılı Sonrası SEEBRİG Karargâhının Konuşlanması ve Diğer
Kritik Rotasyon Sıraları Tablosunun Onaylanması Hakkında Karar
191
YÖNETMELİKLER
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
202
— İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 203
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
229
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
230
c - Çeşitli İlânlar
234
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
254

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 90 Kr

