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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına
ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; karayolunda seyredecek araç-
lara bu Yönetmeliğe göre uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemiz için
tip onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca karayollarında kullanıl-

ması amaçlanan motorlu araçların ve bunların römorklarının;
1) MARTOY kapsamındaki araçların münferit ithalatı hariç olmak üzere, münferit komple

araç ve münferit çok aşamalı araç AİTM onayını, 
2) Seri tadilat tip onayını,
3) Münferit tadilat onayını,
b) MARTOY, TORTOY, MOTOY veya bu Yönetmelik kapsamında imal edilmiş araç-

lara araç üzerinde bulunan parçaların orijinal parçalar ile değişimleri hariç olmak üzere, aksam,
sistem, ayrı teknik ünite ilavesi/değişikliği ve/veya parça/kit montajı gibi ilave hükümlerin
onayını ve MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da yer almayan ilave hükümleri,
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c) Bedelsiz veya teşvik yoluyla ithal edilen veya geçici ithal edilen veya Tasfiye İşleri

Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Maliye Bakanlığı Defterdarlık, Milli Emlak Genel Müdürlüğü,

MKE ve benzeri kamu kurum/kuruluşları tarafından satışı gerçekleştirilen daha önce ülkemizde

hiç kayıt tescil görmemiş araçlara geçici ithalat şerhinin kaldırılmasının ardından karayoluna

uygunluk onayını,

ç) Azami hızı 25 km/saatin üzerinde olan yol süpürme araçları,  tutuklu ve hükümlü ta-

şımaya mahsus cezaevi araçları, okul servis araçları, özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araç-

ları,  damperli araçlar, tarım römorkları ve bu Yönetmelikte bahsedilen diğer araçlar ile ilgili

hükümleri,

d) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki ulusal uygulama ve Türkiye’de üre-

tim yapan imalatçıların desteklenmesi ile ilgili hükümleri,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında tip onayı için gerekli

ilave hükümler, ulusal uygulama ve Türkiye’de üretim yapan imalatçıların desteklenmesi ile

ilgili hükümler hariç olmak üzere, MARTOY, TORTOY ve MOTOY’a göre seri imal edilen

araçlara komple araç tip onayı ve çok aşamalı araç tip onayı verilebilmesi için uyulması gereken

esasları kapsamaz.

(3) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yö-

netmeliği (2006/42/AT) ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyulması şartı ile aşağıda belirtilen

araçlar için bu Yönetmelikte tanımlanan tip onayı veya münferit onay isteğe bağlıdır.

a) Şantiyelerde, taş ocaklarında, limanlarda veya havaalanı tesislerinde kullanılmak

üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar,

b) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla

sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar (panzer, akrep,

TOMA ve benzeri),

c) İş makinaları.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanununun 29 uncu maddesine, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve

İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürün-

lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi

ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) AB Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından regülasyon olarak yayımlanan ve ya-

yımlandığında tüm AB ülkelerinde genel ve doğrudan uygulamaya giren, Bakanlıkça yönet-

melik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan araçlarla ilgili yönetmelikleri,

c) AİTM: Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,
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ç) AİTM münferit araç uygunluk belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların
bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, münferit imalat/ithalat/tadilat için onay
kuruluşunca veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşça verilen belgeyi, 

d) AİTM onayı: Araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğuna dair verilen

onayı,

e) AİTM seri tadilat araç uygunluk belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araç-

ların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, seri olarak tadil edilen araç için ima-

latçı tarafından verilen belgeyi,

f) AİTM seri tadilat tip onayı belgesi: Bu Yönetmeliğe göre seri olarak tadil edilen araç-

lar için, her bir araç tipi için AİTM onayı işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hü-

kümlerine uygunluğu sonucunda onay kuruluşunca verilen belgeyi,

g) Aksam: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi bir düzen-

leyici mevzuatın şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda açık hükümler içerdiği

durumlarda araçtan bağımsız olarak tip onayı verilebilen bir tertibatı,

ğ) Aksam tip onayı belgesi: Araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerin ilgili

AT veya AB Yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğu sonucunda teknik

servis tarafından düzenlenen rapora göre onay kuruluşunca veya AT veya AB Yönetmeliklerini

veya BM/AEK Regülasyonlarını uygulayan ülkelerin onay kuruluşlarınca verilen belgeyi,

h) Alternatif yakıtlar: Ulaşımda fosil yakıt kaynakları yerine veya kısmen kullanılabilen,

ulaşım sektörünün çevresel performansını artıran, karbon salınımı azaltan veya azaltma potan-

siyeli olan aşağıdaki yakıtları veya güç kaynaklarını,

1) Elektrik, 

2) Hidrojen, 

3) Doğalgaz, biyometan dâhil, CNG/LNG,

4) LPG,

5) Araç üstü mekanik enerji kaynağı veya deposu (Atık ısı dâhil).

ı) Alternatif yakıtlı araç: MARTOY’a göre onaylanmış, motor gücünü kısmen veya ta-

mamen alternatif yakıtlardan sağlayan motorlu aracı,

i) Araç: Raylı araçlar ve iş makinaları haricinde, karayollarında kullanılmak üzere ta-

sarlanmış, MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmeliklerinde veya bu Yönetmelikte ayrı

ayrı tarifleri yapılan motorlu araçlar ve römorkları, tarım ve orman traktörleri ve römorkları

ve iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopedler ile bunların römorklarını,

j) Araç tip onayı belgesi: Araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY Yönetmelikle-

rine göre onay kuruluşunca veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarınca verilen

belgeyi,

k) AT: Avrupa Topluluğunu,

l) AT Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan ve Bakan-

lıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan araçlarla ilgili yönetmelikleri,

m) Ayrı teknik ünite: Bir aracın parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış, herhangi

bir düzenleyici mevzuatın hüküm ve şartlarına tabi olan ve düzenleyici mevzuatın bu konuda

açık hükümler içerdiği durumlarda, sadece belirli bir veya birkaç araç tipiyle bağlantılı olarak,

araçtan bağımsız bir şekilde tip onayı verilebilen bir tertibatı,
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n) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

o) BM/AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu,

ö) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile taraf olunan, BM/AEK İç Ulaşım Komitesince hazırlanan  Tekerlekli Araçların, Araçlara

Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının

Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair

Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

p) Damperli araç: Damper üst yapısına sahip N kategorisi araç ya da çekicisi ile beraber

O kategorisi römorku,

r) İmalatçı: Onay işlemlerinin bütün unsurlarından ve piyasaya arz edilecek aracın, ima-

latın veya tadilatın uygunluğunun sağlanmasından onay kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay

işlemine tabi olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatının veya tadilatının bütün

aşamalarıyla doğrudan ilgili olmasına gerek olmayan, en az bir sözleşmeli veya kadrolu teknik

eleman istihdam eden imalat, tadilat veya montaj yapan kişi veya kuruluşu,

s) İş makinası: Motorlu bir araç şasisi üzerine monte edilen makinalar hariç özel olarak

iş yapmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş, yapım özelliklerinden dolayı yolcu veya eşya

taşımaya uygun olmayan, kendinden tahrikli her türlü aracı, 

ş) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) uygulamada bulunan son se-

viyesini,

t) Mevzuat: Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından MARTOY, MOTOY ve TORTOY

kapsamındaki araçlar ile ilgili yönetmelikleri, tebliğleri ve 1958 tarihli Tekerlekli Araçların,

Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimat-

larının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına

Dair Anlaşma eki BM/AEK Regülasyonunu,

u) Montaj: Bir tam aracın imalatından ya da imalat çok aşamalı ve yapılan montaj işlemi

sistem onayı revizyonu gerektirmiyor ise her bir fazın tamamlanmasından sonra veya hizmet

süresinde, bu Yönetmeliğin Ek VI’sında bahsedilen işlemlerin yapılmasını,

ü) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya

Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ile 22/8/2015 tarihli ve

29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört

Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği

(AB/168/2013), 

v) Onay kuruluşu: Teknik servisleri görevlendiren, sistem, aksam, ayrı teknik ünite ve

araç tip onayı, AİTM onayı ve AİTM uygunluk belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan ve

AİTM uygunluk belgesiyle ilgili uygulamaları kendisi yapacağı gibi, başka bir kuruluşu da bu

konuda görevlendirebilen, bu konuda yapılacak uygulamaları belirleyen, diğer onay kuruluş-

larıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenleme-

lerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu ve yetkili kuruluş olan Bakanlığı,

y) Özel amaçlı taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için

kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O

kategori aracı,
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z) Sistem: Fren, emisyon kontrol tertibatı, iç donanım gibi ilgili yönetmeliklerdeki şart-

lara uygun olması gereken herhangi bir araç sistemini,

aa) Tadilat: Bir tam aracın imalatından ya da imalat çok aşamalı ise her bir fazın ta-

mamlanmasından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini  (Ek VI’da belirtilen hususlar

hariç olmak üzere, tip onayı kapsamındaki tanıtım paketinde kayıt altına alınan özellikleri) bu

Yönetmelikte veya diğer mevzuatta izin verilen çerçevede değiştirecek şekilde yapılan işlemi,

bb) Tadilat seti: Bir tadilatın yapılabilmesi için üretilen, gerekli bütün aksam, parça ve

varsa yazılım parametrelerinden oluşan, ilgili yönetmelik kapsamında prototip araçlar üzerinde

gerekli deneyler yapılarak, onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş ta-

rafından bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak uygunluk onayı verilen seti,

cc) Tadilat seti onay belgesi: Tadilat seti için yapılan incelemeler neticesinden onay ku-

ruluşu veya görevlendirdiği kuruluşça verilen onay belgesini,

çç) Tam araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin il-

gili bütün hükümlerine uygun olarak, bir aşamada tip onayı veya AİTM uygunluk onayı alarak

imal edilen aracı,

dd) Tamamlanmamış araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmelikleri ve bu Yö-

netmeliğin ilgili hükümlerine uyabilmek için en az bir aşamada daha tamamlanması gereken

ve buna uygun tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi alarak imal edilmiş aracı,

ee) Tamamlanmış araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY yönetmelikleri ve bu Yönet-

meliğin ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, çok aşamalı tip onayı veya AİTM uygunluk

belgesi alarak imal edilen aracı,

ff) Tanıtım bildirimi (Bilgi dokümanı): Başvuru sahibi tarafından sunulan, Ek V’te yer

alan ve seri tadilatlarda tadilatın etkilediği tüm sistemlerin ilgili mevzuatları kapsamındaki ta-

nıtım bildirimlerini,

gg) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından onay kuruluşuna veya onay kuruluşunun

görevlendirdiği kuruluşa tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun

gibi belgeleri içeren dosyayı,

ğğ) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyası ile onay kuruluşunun veya onay kuruluşunun gö-

revlendirdiği kuruluşun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklenmiş

olan deney raporları ve diğer belgeleri,

hh) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde

numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkân verecek şekilde işaretle-

nerek bir liste halinde yazılmasını, 

ıı) Teknik eleman: Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faa-

liyette bulunan veya görev yapan, üniversitelerin makina, otomotiv, imalat, mekatronik, uçak,

elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya tarım makinaları dalında mühendislik eğitimi ve-

ren bölümlerinden/programlarından birinde yükseköğrenimini tamamlamış kişiyi,

ii) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuru-

luşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değer-

lendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine

getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere onay ku-

ruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,
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jj) Tip: MARTOY, TORTOY, MOTOY’da tarif edildiği şekliyle bir imalatçının belir-
lediği araç tipini,

kk) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya
Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile
Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ile
14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının
Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’i,

ll) Yetkili teknik sorumlu: Bakanlıkça yürütülen otomotiv mevzuatı çerçevesinde faa-
liyette bulunabilmesi için Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilen kurum/kuruluş
tarafından tip onayı konularında eğitim alan ve/veya yapılan sınav sonucu sertifikalandırılarak
yetkilendirilen teknik elemanı, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

AİTM onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) AİTM onayı başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tip onayı bulunan araçların seri tadilatında her bir tip araç için ayrı bir başvuru ya-

pılır. Etkilenen sistemler kapsamında birden fazla sistem tipine sahip araç tiplerinde, başvuru
kapsamı ilgili sistem tipleri, varyant ve versiyonlar ile sınırlandırılır. Bu sınırlandırmalar onay
belgesinde açık bir şekilde belirtilir.

b) Münferit imalat ve tadilatta her bir araç için ayrı bir başvuru yapılır. Münferit imalat
ve tadilatta teknik servis raporları benzer araçlar için tekrar doğrudan kullanılamaz. Başvurusu
yapılan araca ait şasi numarası ile raporda belirtilen şasi numarası aynı olur.

c) Tadilat setleri için, set ile tadil edilmiş ve tahribatlı deneylerde yapılabilecek numune
ile onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kuruluşa başvurulur. Gere-
kirse temel araç imalatçısının görüşü alınır. Bu setler ile imalatçısı tarafından, setle birlikte ve-
rilen montaj talimatına uygun olarak yapılan seri tadilat sadece talimata uygun montaj yapıldığı
kontrol edilerek, uygunsa onaylanır. 

ç) AİTM tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi başvuruları, imalatçı tarafından onay
kuruluşuna veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşa yapılır. Başvuruya, ilgili araca
göre Ek V’te yer alan  bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII’den
Ek XIV’e kadar belirtilen ilgili mevzuatın uygulanabilir olanlarından her biri uyarınca sahip
olunan tip onayı belgeleri, eğer bu belgeler yoksa, teknik servislerden o araç için ilgili mev-
zuatına göre alınmış deney raporları ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren
tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir. 

d) Çok aşamalı AİTM onayı başvurusunda; 
1) Birinci aşamada, tamamlanmamış araç ve aracın tamamlanma durumuna göre Ek

V’te yer alan bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII’den Ek XIV’e
kadar belirtilen ilgili mevzuatın uygulanabilir olanlarından her biri uyarınca sahip olunan tip
onayı belgeleri, eğer yoksa, teknik servislerden o araç için ilgili mevzuatına göre alınmış deney
raporları ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren tanıtım paketi ve tanıtım
paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir.
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2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda, tamamlanmamış aracın bir önceki aşama uy-

gunluk belgesi veya AİTM uygunluk belgesinin bir sureti ile aracın tamamlanma durumuyla

ilgili olarak Ek V’te yer alan bilgileri içeren ve bu Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler,

ilgili mevzuatın uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri,

eğer bu belgeler yoksa, teknik servislerden o araç için ilgili mevzuatına göre alınmış deney ra-

porları, tanıtım dosyası, tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristi yer alır. Çok aşamalı araç tip

onayı, önceki aşamalardaki tip onayında yer alan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite onay se-

viyeleri dikkate alınarak uygulanır. Önceki aşama tip onayındaki sistem, aksam ve ayrı teknik

ünitelerinde sonraki aşamada onayları etkileyen değişiklikler yapıldığı takdirde, söz konusu

aracın birinci aşama (temel araç) tip onayı tarihinde geçerli olan sistem, aksam ve ayrı teknik

ünite onayı seviyeleri aranır. Sonraki aşamalarda, önceki aşamadan gelen bir sistem onayının

içeriğini etkileyecek değişiklik yapılıyorsa; temel aracın sistem onayı tipini değiştirmeyen du-

rumlarda, önceki aşama tip onayında kullanılan yönetmelik/regülasyon seviyesine uygunluk

aranır. Bu seviyeler sağlanacak onay seviyeleri anlamına gelmemekte olup, sağlanacak onay

seviyesi için yönetmeliklerin/regülasyonların geçiş hükümleri ve tamamlanmamış aracın tip

onay tarihi dikkate alınır.

3) Bir aşamada yapılan değişiklik diğer aşamaları etkilemiyorsa, etkilenmeyen aşamalar

için alınmış tüm belgelerin geçerliliği devam eder.

e) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki araçların seri tadilatında her tip için

ayrı bir başvuru yapılır.

f) Ek VI çerçevesinde montajın onayı ile ilgili olarak onay kuruluşuna veya onay ku-

ruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa müracaat edilir.

AİTM onayı işlemleri, görevlendirilen kuruluş ve teknik servisler ile ilgili hususlar

MADDE 6 – (1) AİTM onayı işlemlerine ilişkin olarak onay kuruluşu veya onay ku-

ruluşunun görevlendirdiği kuruluşça; 

a) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen

ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan, imal veya tadil edilmiş her bir araç için 7 nci

maddede belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM uygunluk belgesi,

b) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen

ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan seri tadilatta her bir araç tipi için 7 nci maddede

belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM tip onayı belgesi,

c) Montajın uygunluğu kontrol edildikten sonra Ek V/D’de yer alan montaj uygunluk

raporu,

verilir.

(2) Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmelikteki hükümlere uy-

gun olmakla birlikte, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunun belirlenmesi ha-

linde, onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş AİTM tip onayı belgesi

veya AİTM uygunluk belgesi vermeyi reddedebilir.

(3) Onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş, bu Yönetmelikte

belirtilen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde uygulandığından emin olmadıkça, herhangi

bir AİTM tip onayı belgesini veya AİTM uygunluk belgesini vermez.
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(4) Onay kuruluşunca bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen kuruluşun bu Yönet-
melik hükümlerine aykırı hareket ettiği ve görevlendirme ile yerine getirmesi gereken şartlara
uymadığının tespit edilmesi halinde, onay kuruluşu görevlendirmeyi askıya alabilir. Onay ku-
ruluşunun görevlendirmeyi askıya alması durumunda, kuruluşun altmış gün içinde gerekli şart
ve sorumlulukları yerine getirmemesi halinde bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyeti iptal edilir.
Gerekli şartlar sağlanması durumunda tekrar görevlendirme yapılabilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen kuruluş; piyasa koşullarını
zorlayamayacak, üretim maliyetlerini ciddi oranda artırmayacak ve imalatçıları ve vatandaşları
zor duruma düşürmeyecek ve caydırmayacak şekilde makul ücretler belirler ve ücretler ile ilgili
Bakanlığın onayını alır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında teknik servislerle ilgili olarak, 6/8/2016 tarihli ve 29793
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)
hükümleri saklıdır.

(7) Olumsuz sonuçlanan deneylerle ilgili onay kuruluşuna veya görevlendirdiği kuru-
luşa bilgi verilir. Bunu sağlamak için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluşça teknik ser-
visler arasında SGM-2010/1 Tebliğinde belirtildiği şekilde bilgi ağı kurulur.

(8) Onay kuruluşu tarafından görevlendirilen teknik servisler tarafından düzenlenen
deney belgesi ve/veya muayene ve deney raporları kabul edilir. Ülkemizde ilgili mevzuat için
görevlendirilen teknik servislerin ülke içinde testleri gerçekleştirememesi durumunda, AB’deki
onay kuruluşlarınca atanmış ve karşılıklı tanıma ilişkisi çerçevesinde onay kuruluşunun uygun
gördüğü teknik servislerce verilen raporlar kabul edilebilir. Emisyon ve benzeri ilgili mevzua-
tında belirtilen ayrı şartlar hariç olmak üzere, SGM-2010/1 Tebliğinin geçici 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının hükümleri onay kuruluşunun karşılıklı tanıma ilişkisi çerçevesinde uygun gör-
düğü teknik servisler tarafından verilen raporlar bakımından uygulanır. Onay kuruluşu tara-
fından görevlendirilen teknik servisler görevlendirilmedikleri mevzuat kapsamında rapor dü-
zenleyemez ve düzenlenen raporlarının görevlendirildikleri kapsam dâhilinde olup olmadıkları
onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından kontrol edilmek zorundadır.

AİTM onayı sırasında izlenecek işlemler

MADDE 7 – (1) AİTM onayı sırasında izlenecek işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde,

onay kuruluşu, onaylanacak araç üzerinde araç tanıtım belgesinde bulunan, aksam, sistem ve
ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek aracın orijinal tanıtım paketindeki
ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili mevzuat şartları için teyit eder.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde,
imalatçı onaylatılacak münferit araç için araç kategorisine göre örneği Ek V/A3’te veya Ek V/B1’de
veya Ek V/C1’de belirtilen AİTM uygunluk belgesini düzenler ve tanıtım dosyasıyla birlikte
onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluşun onayına sunar.

c) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde
onay kuruluşu;

1) Birinci aşamada; tamamlanmamış araç için araç tanıtım belgesinde bulunan, aksam,
sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek, aracın orijinal tanıtım
paketindeki ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili mevzuat şartları için
teyit eder.
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2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda; aracın tamamlanma durumuna göre Ek V’te
belirtilen şartları sağladığını, araç tanıtım dosyasındaki detaylara ve ilgili mevzuatın her birinin
gerektirdiği teknik koşullara uygunluğunu teyit ve daha önceden alınmış onayı geçersiz kılacak
şekilde değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol eder. 

ç) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedlerin, tarım veya orman trak-
törleri ile römorklarının münferit imalat ve tadilatlarında onay başvuruları imalatçı adına, Ba-
kanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilmiş kurum/kuruluşlarca yetki belgesi verilmiş
yetkili teknik sorumlu tarafından yapılır. 

d) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedler için münferit imalat ve se-
ri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv, imalat, uçak veya mekatronik dalında eğitim
görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Tarım veya orman traktörleri ile römorkları
için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv veya tarım makinaları
dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Hibrit ve elektrikli araçların
projelerinde ilave olarak, projenin ilgili kısımları için elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik
mühendisi olan yetkili teknik sorumlu imzası da aranır.

e) Bu Yönetmeliğin amaçları bakımından yetkili teknik sorumlularla ile ilgili uygula-
mada, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Teknik Sorum-
luların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2016/22) hükümleri
uygulanır.

f) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre bir başvuru yapıldığı takdirde,
montaj ile ilgili inceleme sonucu olumlu olması halinde Ek V/D’de belirtilen rapor düzenlenir.
İncelemeler, onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kurum/kuruluş ta-
rafından ilgili mevzuat şartlarına bağlı olarak oluşturulan kontrol formlarına göre yapılır. Söz
konusu kontrol formları, onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuru-
luşun internet sitesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tescil ve Trafiğe Çıkma, Alternatif İşlemler ve Kalite Sistemi

Muayene, tescil ve trafiğe çıkma
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre tek tek onaylanmış yeni araçların tesciline veya

trafiğe çıkmasına, sadece onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tara-
fından tasdik edilmiş uygunluk belgeleri taşımaları halinde izin verilir. Tamamlanmamış araç-
ların sürekli tescillerine ve trafiğe çıkmalarına tamamlanmadıkları sürece izin verilmez. 

(2) Tadilat; yasal süre içerisinde aracın kayıtlarına, bu Yönetmelik uyarınca verilen seri
tadilat veya tadilat uygunluk belgelerine göre işlenir.

(3) 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve ekindeki 1 sayılı Cetveldeki
B maddesinde yer alan bu Yönetmelikle ilgili hükümler saklıdır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında tadilat, montaj veya imalat esnasında kullanılan aksam
veya parçalara ait test raporları, servis raporları ve benzeri belgeler onay kuruluşu veya görev-
lendirdiği kuruluş tarafından aranır. 13 üncü ve 15 inci maddede belirtilen raporlar ile diğer
tadilatlar için buna benzer raporlar ve belgeler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
tarafından istenmesi halinde, ilgili kuruluşlar tarafından yazılı veya elektronik ortamda payla-
şılır.
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(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan tadilatlar, 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi

hükümlerine tabidir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemler elektronik ortamda da yapılabilir ve gerek-

tiğinde ilgili kurum veya kuruluşların kullanımına açılabilir.

Onay kuruluşunca yapılabilen işlemler

MADDE 9 – (1) Özgün niteliklerinden dolayı, bir veya daha fazla sayıda ilgili mev-

zuatın bir veya daha fazla şartına uyması mümkün olmayan, ileri teknoloji ve kavramları bün-

yesinde bulunduran araçlar için, imalatçının talebi üzerine onay kuruluşu araca ait özgün nite-

liklerin açıkça belirtildiği bir uygunluk belgesi verebilir.

(2) İş makinalarının, sivil savunma ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tara-

fından kullanılmak üzere imal edilen özel maksatlı araçların, tutuklu ve hükümlü taşımaya

mahsus cezaevi araçlarının tahsis edilen hizmet dışında kullanılması veya üçüncü şahsa devri

halinde, kullanıcıdan aranacak şartlar, onay kuruluşu tarafından belirlenir. 

Kalite sistemi

MADDE 10 – (1) Seri tadilat/imalat ve tadilat seti imalatçıları, güncel ISO/TS 16949

belgesine veya TS EN ISO 9001 standardına uygun kalite sistemine sahip olur. Münferit tadilat

belgesi alacak firmaların tadilat konusu ile ilgili Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlave Uygulama Hükümleri

Sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araçlar

MADDE 11 – (1) M ve N kategorisi motorlu araçların, seri tadilat imalatçıları veya te-

mel araç imalatçısı tarafından seri tadilat yolu ile sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit

motorlu araca dönüştürülmesinde ve sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araç-

ların imalinde Ek IV ve Ek XI’de belirtilen ilgili maddeler uygulanır.

(2) Motorlu araçların sadece elektrikli, hibrit elektrikli ve hibrit motorlu araca dönüş-

türülmesinde orijinal temel aracın imalatçısı hariç, münferit tadilat yapılamaz. Temel aracın

imalatçısı sadece kendi imal ettiği araçların münferit tadilatını yapabilir. Münferit tadilat du-

rumunda da, Ek IV ve Ek XI’de belirtilen ilgili maddelerin hükümleri uygulanır.

(3) 22 nci madde hükümleri de dikkate alınarak, Türkiye’de üretimi yapılan sadece

elektrikli araç ve hibrit elektrikli araç ile ilgili olarak Ek IV ile Ek XI’in ve MARTOY’un bazı

hükümlerinden veya uygulanacak mevzuat seviyeleri hakkında muafiyet tanınabilir. Muafiyet

kararı onay kuruluşu ve 23 üncü maddede belirtilen teknik kurul tarafından verilir.

Bireysel sesli ve görüntülü cihaz

MADDE 12 – (1) Tadilat yoluyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz takılan M2 ve M3

kategorisi araçlara Ek IV’ün 4.20 numaralı maddesinin hükümleri uygulanır.

Yangın algılama ve alarm sistemleri  

MADDE 13 – (1) Tadilat yoluyla Ek IV’ün 4.22 maddesinde belirtildiği şekilde yangın

algılama ve alarm sistemleri takılan araçların uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu

tarafından 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında görevlendirilen teknik servisler ta-

rafından teknik inceleme raporu ile tevsik edilir.
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(2) 2005 model ve sonrası M2 ve M3 kategorisi araçlar için, Ek IV’ün 4.22 maddesi

veya Ek XIV’ün 2 numaralı maddesi ve alt maddeleri zorunlu olarak uygulanır.

(3) Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı için seri tadilat tip onayı alan firmalar, ta-

dilatı kendi montaj adresinin dışında da yapabilir.

Cam filmi

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak

üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile

ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

Damperli araçlar

MADDE 15 – (1) Damperli araçların damperlerinin kalkık durumda trafikte seyretme-

sini önleyecek tedbirler kapsamında aşağıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmesi zorun-

ludur:

a) Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/saatten fazla olma-

yacak şekilde sınırlayan bir tertibat bulundurulur. İlgili tertibatın testi BM/AEK Regülasyon

89’un Ek V’inde belirtilen hükümlere göre yapılır. Araç 10 km/saat hızın üzerinde seyrederken

damperin açılmasını engelleyecek tertibat bulundurulur.

b) Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek

için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri

bulunur. Görsel ikaz için ISO 2575 standardında yer alan E.01, E.02, I.17 veya I.18 olarak ta-

nımlanan sembollerden birinin bulunması yeterlidir.

c) PTO (Yardımcı güç çıkışı) devreye alındıktan sonra elle yapılan ilave bir işlem ile

damper kaldırılır veya elle yapılan bir işlemin ardından, PTO’nun devreye alınması için el ile

ilave bir işlem yapılarak damper kaldırılır. Ayrıca, damperi aracın şasesine kilitleyen bir emniyet

kilidi tertibatı bulundurulur. Emniyet kilidinin açılması PTO’nun açık olması şartına, kapatıl-

ması ise damperin kapalı olması şartına bağlıdır.

(2) Damperli araçlarda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların sağlandığı,

onay kuruluşu tarafından BM/AEK Regülasyon 89 kapsamında görevlendirilen teknik servis

tarafından verilen teknik inceleme raporu ile tevsik edilir.

(3) Yeni imal edilecek tam ve tamamlanmamış araçlardan sonraki aşamalarda damper

üst yapısı monte edilecek olanlarda birinci ve ikinci fıkra uygulanır.

(4) Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte

edilerek tadilat yapılan araçlarda veya ilk defa damperli yarı römork çekmek üzere tadil edile-

cek tam araçlarda, birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkra uygulanır.

(5) Mevcut damperli araçlarda birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkra uygu-

lanır.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen araçlarda ve N1 kategori araçlarda birinci

fıkranın (a) bendi uygulanmaz.

Tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçları 

MADDE 16 – (1) Tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçlarında Ek XIII’te

belirtilen şartlar uygulanır. 
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Engelli erişimi için araç tadilatı
MADDE 17 – (1) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici

3 üncü maddesi uyarınca engellilerin erişilebilirliği için araçlarda tadilat yapılması durumunda,
aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tadilat; M2 ve M3 kategorisindeki araçlara seri tadilat tip onayı verilmiş firmalar tara-
fından Ek IV’ün 4.14 maddesinin ikinci paragrafı ile BM/AEK Regülasyonu 107’nin Ek-8’inde
belirtilen hükümlere göre yapılır. Ayrıca tadilat nedeni ile araçta etkilenen tüm aksamla ilgili
olarak Ek VII’den Ek XIV’e kadar ilgili şartlarına uygunluk aranır.

b) Seri tadilat tip onayı başvurularında; belirli bir marka ve tipteki araç için alınmış bir
teknik servis raporu, aynı tadilatçı firma tarafından kullanılmak kaydıyla, aşağıdaki araç ve
tertibat özellikleri bakımından farklılık göstermeyen farklı marka veya tipteki araçlar için de
kullanılabilir. Bu durumlarda, mevcut teknik servis raporlarının farklı marka veya tipteki araçlar
için kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili değerlendirme teknik servis tarafından yapılır. Kul-
lanılabileceğine karar verilirse bir üst yazı ile teknik servis tarafından görüş bildirilir.

1) Şasi tipi (örme/C).
2) Karoseri tasarım amacı (tek/çift katlı, mafsallı, alçak tabanlı).
3) Montajın yapıldığı kapının yeri (ön/orta/arka).
4) Yaklaşık araç uzunluğu (7 m/9 m/12 m).
5) Tertibatın imalatçısı.
6) Tertibatın tipi.
7) Tertibatın araçlara bağlantı şekli.
c) Seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapa-

bilir.
ç) Onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından Ek V’e

göre düzenlenen seri tadilat tip onay belgelerinde yer alan “tadilatın kısa tarifi”nde tadilat açık-
lanarak tanımlanır ve belgeye “notlar” ibaresi yazılarak sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden
fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçlar ile ilgili BM/AEK Regü-
lasyonu 107’nin Ek-8’ine göre sağlanan hususlar belirtilir. Söz konusu aracın, 20/7/2013 tarihli
ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeli-
ğinin şartlarını sağlaması durumunda tip onayına, uygunluk belgesine ve tescil ile ilgili bilgisayar
kayıtlarına “Erişilebilir” ifadesi yazılır.

d) Araçlarda tekerlekli sandalye için özel alan oluşturma amacıyla yapılan tadilat so-
nucunda koltuk sayısının değişmesi aracın kategorisini değiştirmez.

e) Rampa yapılması durumunda, rampa boyu uygunluk belgesinde yer alan araç geniş-
liğini geçemez. Uygunluk belgesinin bulunmaması halinde araç genişliği teknik servis tarafın-
dan belirlenir.

f) Araçlarda yapılan tadilatın, BM/AEK Regülasyonu 107 veya ihtiyaç duyulabilecek
diğer mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi aşamasında; onay kuruluşu veya onay kuruluşu
tarafından görevlendirilen kuruluş, onay kuruluşu tarafından atanmış teknik servislerce hazır-
lanan deney raporlarını kullanır; seri tadilat onayı verilmesi aşamasında ise her türlü test rapo-
runun nihai değerlendirmesi yine onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen
kuruluş tarafından yapılır. 

Okul servis araçları 
MADDE 18 – (1) Okul servis araçlarının imal/tadil edilmesinde Ek XII’deki şartlar

uygulanır.
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Özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçları için araç tadilatı

MADDE 19 – (1) Özel güvenlik donanımlı toplu taşıma araçları için Ek XVI’da belir-
tilen seviyeler için yapılacak olan tadilatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tadilat; M2 ve M3 kategorisindeki araçlara, seri tadilat tip onayı verilmiş firmalar
tarafından Ek XVI’da belirtilen hükümlere göre yapılır. Ayrıca tadilat nedeni ile araçta etkilenen
tüm aksamla ilgili olarak Ek VII’deki ilgili şartlarına uygunluk aranır.

b) Seri tadilat tip onayı başvurularında; belirli bir marka ve tipteki araç için alınmış bir
teknik servis raporu, aynı tadilatçı firma tarafından kullanılmak kaydıyla, ayrı teknik ünite ola-
rak onaylatılmak şartı ile farklı marka veya tipteki araçlar için de kullanılabilir.

c) Seri tadilat tip onayı alan firmalar, tadilatı kendi montaj adresinin dışında da yapa-
bilir.

ç) Onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından Ek V’e
göre düzenlenen seri tadilat tip onay belgelerinde yer alan “Tadilatın kısa tarifi”nde tadilat
açıklanarak tanımlanır ve belgeye “notlar” ibaresi yazılarak aracın “Özel Güvenlik Donanımlı
Toplu Taşıma Aracı” olduğu ve uygulama seviyesi (Seviye 1/Seviye 2) belirtilir.

(2) Aracın birinci fıkra çerçevesinde Ek XVI’ya göre imal/tadil edilmesi durumunda
tip onayına, uygunluk belgesine ve tescil ile ilgili bilgisayar kayıtlarına “Özel güvenlik dona-
nımlı toplu taşıma aracı” ifadesi yazılır.

Sesli ikaz sistemi zorunluluğu

MADDE 20 – (1) M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlarda geri vites ile birlikte çalışacak
sesli ikaz sistemi bulunur. Takılan cihazlar, 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İl-
gili Tip Onayı Yönetmeliğine (72/245/AT) veya BM/AEK Regülasyon 10’a uygun olur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, temel araç uygunluk belgesi tarihi 1/10/2017 sonrası olan
M3 ve N3 kategorisi araçlar için ve temel araç uygunluk belgesi tarihi 15/5/2018 sonrası olan
M2 ve N2 kategorisi araçlar için uygulanır.

Yakıt tüketimini iyileştirme amaçlı kanatçık sistemleri

MADDE 21 – (1) Ek VII’nin 73 üncü maddesinde teknik şartları belirtilen kanatçık
sistemleri ile ilgili MARTOY’da ilgili şartlar tanımlanana kadar 50 cm’yi geçen kanatçıkların
kullanılmasına müsaade edilmez.

(2) MARTOY’da kanatçıklar ile ilgili teknik şartların tanımlanması halinde Ek VII’nin
73 üncü maddesi bu şartlara göre değiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal Uygulama ve Türkiye’de Üretim Yapan İmalatçıların Desteklenmesi

Ulusal uygulama

MADDE 22 – (1) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında tam, tamamlanmış
veya tamamlanmamış ulusal araç tip onayı, Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygu-
lanır. Türkiye’de üretilmeyen bir araç tipi için; söz konusu aracın Türkiye’de piyasaya arz ve
tescil edilebilmesi bakımından, MARTOY’un Ek IV’ünün İlave 2’sinin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarından alınmış güncel tip onayı belgesine sahip ol-
ması gerekir. İthal araçlara ulusal tip onayı verilmesi ile ilgili diğer otomotiv mevzuatında yer
alan hükümler yerine bu madde hükümleri uygulanır.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’de üretilmeyen araç tipi/tipleri
için MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında alınmış ulusal araç tip onayı belgeleri
1/1/2018 tarihi itibarıyla geçersiz olur. Bu fıkrada bahsedilen tip onayı belgelerinin, sürekli
doğrulama ve benzeri ilave bir işleme gerek olmaksızın ihtiyaç halinde sadece zorunlu kapsam
genişletmeleri yapılarak 1/1/2018 tarihine kadar kullanılmasına izin verilir ve bu tarihe kadar
söz konusu belgelere göre araç üretilebilir. Firmalar, bu fıkra kapsamında geçersiz olacak onay-
larını 1/6/2017 tarihine kadar onay kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür.

(3) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla; uygunluk belgesi tarihi 1/1/2018 ta-
rihinden sonra olan ve tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış olarak ithal edilen araç tiple-
rinin daha sonra Türkiye’de bir imalat/tadilat/montaj aşamasından geçmesi durumunda, araçta
yapılan değişiklik ve bu değişikliğin etkilediği sistemler için ulusal mevzuat hükümleri uygu-
lanır. Bu fıkra, ilgili AB mevzuatı gerekliliklerinden kaçınmak için kullanılamaz.

Türkiye’de küçük adetlerde üretim yapan imalatçıların desteklenmesi
MADDE 23 – (1) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında Türkiye’de küçük

adetlerde üretim yapan imalatçının teşvik edilmesi amacıyla; MARTOY’un 22 veya 23 üncü
maddesi ve/veya Ek IV’ünün İlave 2’si, TORTOY’un 10 uncu ve 11 inci maddesi ve MO-
TOY’un 15 inci maddesinde belirtilen hükümler de örnek alınarak, Teknik Kurulunun oybirliği
ile vereceği olumlu görüş sonrasında, MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bu Yönetmeliğin bazı
hükümlerinden muaf tutularak veya uygulanacak mevzuat seviyeleri hakkında muafiyet de-
ğerlendirmesi yapılarak söz konusu araç tipi için tip onayı verilebilir. Teknik Kurul, değerlen-
dirmesinde diğer ülkelerin uygulamalarından yararlanabilir.

(2) Muafiyetin kapsamı, başvuranın talebine göre değerlendirilir.
(3) Türkiye’de bir takvim yılı içerisinde M, N, O, T ve L genel araç kategorileri bazında

toplamda 100 adetten daha az araç imal eden imalatçılar bu madde kapsamında değerlendirilir.
MARTOY’un 23 üncü maddesi, TORTOY’un 10 uncu ve 11 inci maddesi ve MOTOY’un
15 inci maddesi hükümleri saklıdır.

(4) Yeni faaliyete başlayan imalatçılar, başlangıçtaki kapasitesine göre değerlendirilir. 
(5) Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Sanayi Genel Müdürü, ilgili Daire Başkanı ve dört personel.
b) Türk Standardları Enstitüsünden dört üye.
(6) Teknik Kurul, bu madde kapsamında gelen talebe müteakip bir ay içinde toplanır.

Gerekirse birden fazla toplantı yapılabilir. Teknik Kurul görüşünü en geç altı ay içinde vermek
zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Karşılıklı tanıma
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal ola-

rak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş araçlara zorunlu olarak uygulanmaz.
(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen aracı 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönet-
meliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir
ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağla-
madığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan
geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
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Piyasa gözetimi ve denetimi ile aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki araçların ve bu araçlarda kullanılmak

üzere tasarlanan sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin ve tadilat veya montaj yapan iş yerle-
rinin denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 2/10/2012 tarihli ve
28429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Göze-
timi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 1705 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun
hükümleri uygulanır. 

Muafiyet
MADDE 26 – (1) Amaçları, yapıları ve işlevleri itibarı ile bu Yönetmeliğin hükümlerine

uyması mümkün olmayan araçlar bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden veya tamamından muaf
tutulabilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu tarafından verilir. 

(2) TASİŞ tarafından satışı gerçekleştirilen araçlar bu Yönetmeliğin çeşitli hükümle-
rinden veya tamamından muaf tutulabilir. Muafiyet kararı onay kuruluşu tarafından verilir.

Yeniden kullanım-geri kazanım ve yeniden kullanım-geri dönüşüm oranları
MADDE 27 – (1) İmal, tadil ve montaj işlemi yapılacak araçlarda, 30/12/2009 tarihli

ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hak-
kında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar karşılanır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 28 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü alt dü-

zenleyici işlem yapmaya yetkilidir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29 – (1) 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç-

ların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
Atıflar
MADDE 30 – (1) 29 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılmış olan

atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 
(2) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Rö-

morklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan ve kapsam genişlet-
mesi sona eren yönetmeliklere yapılan atıflar, (661/2009/AT) Yönetmeliğinde ve uygulama
mevzuatında belirtilen eşdeğer mevzuata yapılmış sayılır.

Kazanılmış haklar 
MADDE 31 – (1) 22 nci madde hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürür-

lüğe girdiği tarihten önce ilgililerce alınmış onaylara ilişkin kazanılmış haklar saklıdır, ancak
bu onaylarla ilgili yapılacak kapsam genişletme taleplerinde bu Yönetmeliğe uygunluk aranır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 22 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gedik Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yü-

rütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve
öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Enstitü: Gedik Üniversitesine bağlı enstitüleri,
d) Enstitü kurulu: Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü kurulunu,
e) Enstitü yönetim kurulu: Gedik Üniversitesine bağlı ilgili enstitü yönetim kurulunu,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının
lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora
ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü müdürü: Gedik Üniversitesine bağlı enstitü müdürünü,
ı) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,
j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersinin haftalık teorik ders saatinin ta-

mamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı olarak
belirlenen ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,

m) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, öğretim progra-
mını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dalında, öğrencilerin kabul edildiği, belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik, dönem projesi/tez ve uygula-
malarından oluşan yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik eğitim programını,

ö) Program başkanlığı: Herhangi bir anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan program
başkanlığını,

p) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Gedik Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite: Gedik Üniversitesini,
ş) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, bir yükseköğretim kurumundan lisans diplo-

ması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bi-
limsel araştırma, sanat alanında çalışmalar, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar.
Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir ikinci öğretimde
tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans

diplomasına ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da
Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip
olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve
anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı notu, lisans başarı notunun %20’si,

ALES notunun %50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınav sonucunun
%30’unun toplamıdır.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarında giriş başarı notu, lisans başarı notunun %30’u ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav
veya yetenek sınavı sonucunun %70’inin toplamıdır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı notu, lisans başarı notunun %60’ı
ile giriş sınavı başarı notunun %40’ının toplamıdır.

(6) Enstitüde yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavı/bireysel
çalışma dosyalarının incelemesinden başarılı olmak için her birinden 100 tam not üzerinde en
az 65 almak gerekir.

(7) Yüksek lisans giriş başarı notunun eşit olması durumunda, mülakat/yazılı sınav, ye-
tenek sınavı/bireysel çalışma dosyası incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşit-
lik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır, eşitlik bozulmazsa, son karar enstitü yö-
netim kurulunca verilir.
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(8) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranır. Üniversitede yapılan ya-
bancı dil yeterlik sınavından veya YDS ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden
en az 55 alanlar yabancı dilde başarılı sayılırlar

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışmasının gelişimine bağlı
olarak, süren (S), başarısız (K) ve başarılı (G) olarak değerlendirilir. Seminer dersi ve tez ça-
lışması kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans
programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer
dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden
oluşur.

(3) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl
tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı veya program
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından
alınacak derslerin, Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

Süre
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İkinci yarıyıl sonunda derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler,
en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) İkinci tez danışmanı, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuru-
luşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ya da
ilgili sektörden en az doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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(4) Tez danışmanı, atanmasından itibaren üç ay içinde, enstitü yönetim kurulunca tespit
edilen esaslar çerçevesinde tez önerisini enstitüye bildirilebilir. Tez önerisi üç kişilik bir jüri
önünde değerlendirmeye tabi tutulabilir.

(5) Tez süresince iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencinin tezi düşer, enstitü yönetim
kurulu kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlanır.

(6) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavı, tezin jüri üyelerine teslimini izleyen bir ay
içinde yapılır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin tek danışman için beş, çift danışman için
altı nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında tezsiz
yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü
ve dönem projesi gereklerini azami öğrenim süresi içinde yerine getirmiş olmak ve GANO’su
2,00 ve üzeri olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Diploma
MADDE 11 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
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diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat prog-
ramlarına kayıtlı öğrenciler için tez savunma sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygu-
lamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin savunma sınavının kabul
edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

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

Diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-
rine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                 26 Ekim 2016 – Sayı : 29869



(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki
yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az
birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde fen bilimlerinde en az 60, sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinde en az 55 ALES
puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana
sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

(3) Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, bilim sınavı ve mülakattan oluşur. Adayın dok-
tora giriş başarı notu, yüksek lisans başarı notunun %20’si, ALES sonucunun %50’si ve doktora
bilim ve mülakat sınavı sonucunun %30’unun toplamıdır. Üniversitede yapılan doktora bilim
ve mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından 100 tam not üzerinden Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 60, Sosyal Bilimler ve Sağlık
Bilimleri Enstitüleri için en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu puanların eşde-
ğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha
kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama
süresi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı ya-
rıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan ilk yarıyılın başında bir ders danışmanını, ikinci yarıyılın sonunda da bir
tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyele-
rinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması
gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-
cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(3) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
gerçekleşir. Danışman değişikliğinde eski ve yeni danışmanın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sına-
vına alınır. Yeterlik sınavına bu fıkrada belirtilen süre içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında bu yönet-
melik hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki ba-
şarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla ka-
rar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sayfa : 146                             RESMÎ GAZETE                                 26 Ekim 2016 – Sayı : 29869



(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci, enstitüde aynı programın yüksek lisansının bulunması halinde yük-
sek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme toplantısına
geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir. Yapılan de-
ğerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitüye bildirilir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü ku-

rulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur.
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(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. İntihal raporuna ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından düzenlenir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyesi ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Doktora tezi, enstitü yönetim kurulu onayından itibaren en geç üç gün içinde jüri
üyelerine teslim edilir.

(6) Sınavın tarihi ve yeri danışmanın önerisi ile enstitülerce belirlenir ve jüri üyelerine
yazılı olarak bildirilir.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak anabilim
dalı başkanlığına ve enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek
tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim et-
meyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sun-
mayan öğretim üyesi gerekçesini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(9) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası
hükümlerine göre kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Öğrencinin doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili en az bir adet bi-
limsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üze-
re kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli
bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması dok-
tora mezuniyet şartı olarak aranır. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından
belirlenir.

Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile Üniversiteye bağlı başka bir enstitüde veya Üniversite dışındaki yurt
içi ve yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğ-
retim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki prog-
ramlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamam-
lamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Sanatta yeterlik
kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde
belirtilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların gi-
rilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik
tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının
bulunması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapa-

cak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir. Tez danışmanı ile çalışmaların konusu ve başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin programı içinde en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atan-
ması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta ye-
terlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de
olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tara-
fından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı, öğrencinin gerekçeli talebi üzerine, anasanat dalı başkanının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının açılması
MADDE 31 – (1) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rıyla ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumları
ile 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının
Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik
ve yurt içi yükseköğretim kurumları ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
ortak lisansüstü programlar açılabilir. Açılan programlarda uygulanacak şartlar ve kurallar,
Üniversitenin görüşleri alınarak, enstitü kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede bulunan enstitüler ile diğer kurumlar arasında yapılan bir protokol ile
kurumsal tezsiz yüksek lisans programları açılabilir. Bunun için ilgili enstitü yönetim kurulunda
karar alınır ve kurumsal programlarda da tezsiz yüksek lisans programı hükümleri uygulanır.

Öğretim dili
MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğretimi dili Türkçedir. Türkçe-yabancı dilde yürütülen

programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu yabancı dil
ile verilen derslerden almak zorundadırlar. Öğretim dili ile ilgili diğer hususlar Senato tarafın-
dan belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine
enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, lisans kademesinden aldıkları lisans ders-
lerini 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Ön
Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yüksek lisans derslerini ise bu Yönet-
melik hükümlerine göre almaları ve aldıkları tüm lisans ve yüksek lisans derslerini Yönetmelik
hükümlerine göre başarmaları gerekir.

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

(6) Bilimsel hazırlık dersi alması gereken öğrenciden, Üniversite yönetimi tarafından
belirlenen bilimsel hazırlık öğrenim ücreti kredi saat karşılığı olarak ayrıca tahsil edilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya en az lisans son sınıf öğ-

rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
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(2) Özel öğrenci statüsü için başvuran adaylar gerekli belgeleri başvuru süresi içinde
ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Başvurusu kabul edilen aday belirlenen akademik tak-
vime göre diğer öğrenciler ile birlikte derslere devam eder.

(3) Özel öğrenci statüsünde bir dönemden fazla ders almak isteyen adayların, her dönem
başında kayıt yaptırmaları gerekir. Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla dokuz kredi alabilirler.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(6) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Üniversitedeki bir enstitü içinde veya başka bir enstitü ana bilim da-

lında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını ta-
mamlamış olan başarılı öğrenci, Üniversite lisansüstü programlarına, aşağıdaki koşullarla yatay
geçiş yolu ile kabul edilebilir:

a) Enstitü içindeki farklı anabilim dallarına veya diğer üniversite ve yüksek teknoloji
enstitülerinin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, yatay geçiş yolu ile aynı veya farklı
adlardaki lisansüstü programlara anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile kabul edilebilirler.

b) Yatay geçiş için başvuracak adayların genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden
en az 2,00 olması gerekir. Anabilim/anasanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğren-
cilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara öğrenciler yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilirler.

c) Yatay geçiş için başvuracak adayların, akademik takvimde belirtilen kayıt süresinden
on beş gün önce, istenen belgeleri eksiksiz olarak ilgili enstitüye bir dilekçeyle teslim etmeleri
gerekir.

ç) Yatay geçiş başvurusu, enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlar ile sınırlı
olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır.

d) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/anasanat
dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde
hazırlık dersleri verilebilir, yeniden doktora yeterlik sınavına girme şartı aranabilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 36 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul

esasları, ilgili program yürütme kurulu veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, her akademik yarı-

yıl/dönem başında, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde kaydını yaptırmak ya da yeni-
lemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için enstitü yönetim kurulu
tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın
başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman
onayını gerçekleştirir.
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(3) İlan edilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt bitim tarihinden sonraki
bir hafta içerisinde, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde gecikmeli kayıt
yaptırabilir.

(4) Ders ekleme, çıkarma ve ders/mazeretli ders kayıtları ile ilgili diğer durumlar Senato
kararları çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Daha önce bir lisansüstü programda başarmış olduğu derslerden yeni kaydolduğu
programda muaf olmak isteyen öğrenci, yeni programa kesin kaydından itibaren en geç on beş
gün içinde enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu tak-
dirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir. Ancak, muafiyet verilen dersler ilgili li-
sansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Ders yükü
MADDE 38 – (1) Doktora programı öğrencilerinin 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasında

belirtilen ders yüklerini tamamlaması gerekir.
(2) Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az altı kredilik derse, tez önerisi veren öğrenci

ise her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su

2,50’nin altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam
eder.

(4) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) ve seminerler kredisiz olup Ba-
şarılı (G) ve Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya
başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 39 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya

seçimlik ders saati, sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Bir yarıyılda öğrencinin yazılabileceği lisansüstü dersler, varsa bilimsel hazırlık
programı dersleri dâhil en çok on beş kredidir. Lisansüstü derslerin en çok üçte biri, danışma-
nının önerisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarında izlenen programla ilgili lisansüstü
derslerden alınabilir.

(3) Öğrencinin tekrar alacağı dersin yeni programda yer almaması halinde, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yürürlükte olan prog-
ramdaki eşdeğer veya yakın bir dersi alır.

(4) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, YÖK’ce ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre be-
lirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili kurulun önerisiyle
Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, be-
ceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş
teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli ça-
lışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde
ders kredileri hesaplanır.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimde teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en
az %80 devam zorunluluğu vardır. Bunu sağlamayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına gi-
remez. Öğrencinin olağanüstü hallere yönelik mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilse
de devamsızlık, %50’yi aşamaz. Öğrencinin devamı ders sorumlusu tarafından izlenir.
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(8) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Dönem projesi,
staj, saha çalışması, laboratuvar, proje çalışması, seminer sunumu ve benzeri derslerde enstitü
kurulu kararı ve Senatonun onayıyla ara sınav şartı aranmaz. Ara sınav notu yazılı ve/veya
sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin değerlendirilmesi suretiyle dönem so-
nunda da verilebilir.

(9) Ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları akademik takvimde
belirtilen süre içinde yapılır. Yazılı sınav evrakı enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

(10) Ara sınavlara mazereti sebebiyle giremeyip mazereti enstitü yönetim kurulunca
kabul edilen öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret sınavına girer. Sınavlar cu-
martesi ve/veya pazar günleri ve/veya ilgili dersin öğretim saatleri dışında da yapılabilir. Sı-
navların düzeni müdürlüklerce sağlanır. Öğrenci sınavlarda enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

Başarı notu ve işaretler
MADDE 40 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması

ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı no-
tunun başarı notuna etkisi %60’tır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden, yüksek lisans programlarında en az
65, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 75 alamayan öğrenci ilgili dersten başarısız
sayılır.

(3) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 65, dokto-
ra/sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(4) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında doktora ve sanatta
yeterlik programlarında CC ve üzeri harfli başarı notları almak gerekir.

(5) Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki şekildedir.
a)

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB, CC ve G başarılı;
FF, FG, DZ ve K başarısız harf notlarıdır.
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c) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında AA, BA, BB, CB, CC ve G başarılı; FF,
FG, DZ ve K başarısız harf notlarıdır.

ç) MZ ve E henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.
d) FG Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl

sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kul-
lanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince
tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GANO/YANO hesabında ilgili dersin başarı
katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi
işleme alınır.

e) DZ Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık
nedeniyle o dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için
kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu gibi işleme alınır.

f) MZ Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl içinde derse ilişkin gereken ko-
şullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için MZ notu dersin öğretim elemanı
tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu
notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi
bir gün içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini ta-
mamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora tezleri
ile sanatta yeterlik tez/sergi/projelerinde jürinin belirteceği düzeltmelerin yapılması ve eksik-
lerin tamamlanabilmesi için tez danışmanı tarafından verilir. Yüksek lisans tezinde E notu alan
bir öğrenci, yarıyıl sınavlarının bitiminden sonraki yarıyıl içerisinde eksiklerini tamamlamakla
yükümlüdür. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik çalışmasında düzeltmelerin ya-
pılması ve eksikliklerin tamamlanması için verilmişse bu süre iki yarıyıla kadar uzatılabilir.
Kendisine tanınan ek süre içinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan öğrencinin E notu,
FF notuna çevrilir.

g) Tez izleme komitesinde başarılı olan öğrenciye GT, başarısız öğrenciye KT, girmeyen
öğrenciye DT verilir. Bu not toplam krediler ve GANO/YANO hesabına katılmaz.

ğ) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak, başarısız olunan
ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı bir ders de alı-
nabilir.

Tez çalışması ve seminerler
MADDE 41 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan tez çalışması/tez dersi,

lisansüstü programın diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak kredisiz olarak açılır.
(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danış-

manınca açılan tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışması dersi tez aşaması
süresince devam eder. İlgili dönem sonunda çalışması süren (S) ya da başarısız (K) olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda tez çalışması dersi
ilk danışman tarafından açılır.

(4) Her tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenimi süresince en az bir seminer
çalışması yapmak zorundadır. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.

(5) Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması kredisiz
olup başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmaları, danışmanın
teklifi ile enstitü yönetim kurulunca ilan edilir.
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Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir.
(2) Bu ortalamalar ilgili derslerden, 40 ıncı maddeye göre alınmış harfli başarı notları-

nın, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayı-
ların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar so-
nucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü
hane, beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yu-
varlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla ait dersler, GANO hesabı içinse
öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son
başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle YANO veya GANO belir-
lenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, GANO’su 3,50 veya
üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde
belirtilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 43 – (1) Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına, ilanından itibaren beş iş günü

içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe vererek itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar
işleme alınmaz.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine
bildirilmesinden itibaren en geç üç gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak
ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yine itirazın devam etmesi halinde, yargı yoluna başvuru-
labilir. Not değişikliği ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 44 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerinin oluşması

halinde enstitü yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir veya iki yarıyıl dondurulmasına ka-
rar verilebilir:

a) Öğrencinin, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş
sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-
racak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde ba-

kacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda ol-
duğunu belgelendirmesi,

d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-
ması suretiyle askere alınması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen
mahkûmiyet hali,

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin

doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır.
(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.
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Disiplin
MADDE 45 – (1) Lisansüstü öğrencileri disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Tebligat
MADDE 46 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 47 – (1) Öğrencinin, kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim ku-
rumundan çıkarma cezası alması ve diğer ilişik kesme ve kayıt sildirme durumlarında enstitü
yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir. Kayıt sildiren öğrencilerin eğitim ücreti iade şartları
Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir.

Öğretim ücreti
MADDE 48 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti

tarafından her eğitim ve öğretim yılı için yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
(2) Süresi içerisinde ödenmeyen öğretim ücreti kanuni gecikme faiziyle birlikte öğren-

ciden tahsil edilir.
(3) Lisansüstü öğretimde program ücretleri, program için belirlenmiş olan öğretim sü-

releri için, her öğretim yılı başında Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetince bir paket halinde
belirlenir ve ilan edilir. Programın normal öğretim süresinde bitirilmemesi, bilimsel hazırlıkta
alınan dersler ve devamsızlıktan başarısız kalınan derslerin ücretleri Senatoca belirlenecek
esaslar çerçevesinde ayrıca ilan edilir.

(4) Burs ve indirim oranları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.

İkinci öğretim
MADDE 49 – (1) Mevzuatta aksine hüküm bulunmayan hususlarda, enstitülerde yü-

rütülen ikinci öğretim hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Diğer hükümler
MADDE 50 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tara-
fından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Enstitüler, her yarıyıl için hangi ana bilim dallarında lisansüstü öğretim yaptıracak-
larını, adaylarda aranacak nitelikleri, kontenjanları, sınav programları ile birlikte son başvuru
ve sınav tarihlerini tespit ederek ilan edilmek üzere, her yarıyılın sona ermesinden önce Rek-
törlüğe bildirir.
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(6) Başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için Üniversite web say-
fasında ilan edilerek duyurulur.

(7) Eğitim, öğretim ve sınav ile ilgili konularda, ilgili kurullarca bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak yapılacak düzenlemeler Senatonun kararından itibaren en geç bir ay
içinde enstitüde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato, Mütevelli Heyet ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitenin lisansüstü programlarına

kayıt yaptırmış bulunan öğrencilerin hakları saklıdır. Ancak lisansüstü programlarda halen ka-
yıtlı olan öğrencilerin azami eğitim-öğretim süreleri, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Azami
eğitim öğretim süreleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak olup
yayımlandığı tarihten itibaren başlayan süre sonunda azami eğitim öğretim süresini tamamlayan
öğrencinin ilişiği kesilir.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2016 tarihli ve 29808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal
Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri dü-
zenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma
Merkezini,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2016 29808
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Pamukkale Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
ç) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik komitesi: Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat

dalı kurulunun önerisi, Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri
arasından seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik/ön yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten
komiteyi,

d) Eğitim bilimi dersleri: İlgili enstitü kurulları tarafından öğrencinin eğitim bilimi ala-
nında gelişimine yönelik olarak okutulan alan dışı dersleri,

e) Enstitü: Pamukkale Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
f) Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalında
lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan
kurulu,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve ilgili prog-
ram başkanlarından; bir veya iki program yürütülen anabilim dallarında öğretim üyeleri ara-
sından seçilen ve başkanlar dâhil en az üç kişiden oluşan kurulu,

h) Enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

ı) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen adaylar arasından, EK tarafından üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

k) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci
danışmanı,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyen kişiyi,
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n) Program başkanı: İlgili programın/programların yürütülmesinden sorumlu olan, li-
sans öğrenimi yürüten birimlerde aynı adı taşıyan anabilim dalı başkanını,

o) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Müfredatta tanımlanmış, akademik ortalamaya dâhil edilen ve ilgili

programdaki öğrencilerin seçimine sunulan dersleri,
p) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
s) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
ş) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
t) Zorunlu ders: Müfredatta tanımlanmış, akademik ortalamaya dâhil edilen ve ilgili

programdaki bütün lisansüstü öğrencilerin almak zorunda oldukları dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği tezli
ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe dair hususlar Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konserva-
tuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi,
ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat ile de öğrenci kabul edilebilir.

(5) Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavından en az 50
puan alamayan ve bu sınava girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer
dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersinden olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, tez önerisinin kabul edildiği dönemden itibaren
her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programı süresi
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminer dersini başa-
rıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçüt-
lerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı için, azami öğrenim süresi altı yarıyıldan oluşan üç
yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda
tamamlanabilir. Tez süresi, tez önerisinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesiyle
başlar. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3,00 olması, se-
miner dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik
ortalamanın 3,00’ın altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tara-
fından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip kadrosundaki öğretim üye-
leri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde anabilim dalı kurulu önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci Tez da-
nışmanı, Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az
biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi-
den oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders AKTS yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan
ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin
kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on

ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dö-
nem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zo-
rundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

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

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütüle-
bilir.

Tezsiz yüksek lisans programı süresi
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, üç seminer, ye-
terlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Ders ve seminerin AKTS yükü 90’dan az olamaz. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için on dört ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ders ve seminerin
AKTS yükü 180’den az olamaz.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora AKTS kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde,
ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat
sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değer-
lendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne
dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.
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(3) ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato
kararı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı
aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi, diş
hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak
koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış
temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato
kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise
yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uz-
manlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi birinci 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 puanı
yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilim-
lerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tara-
fından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari pu-
anların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. 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 edilebilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayama-
yan veya Senatonun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda
tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3,30 ol-
ması, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
Akademik ortalamanın 3,30’un altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler
Senato tarafından belirlenir.
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(4) Derslerini ve seminerlerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve
tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini, semi-
nerlerini ve/veya azami süresi içinde uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını tamamlayamayan-
lara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli AKTS yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir danışman ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Danışman ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun be-
lirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
danışman, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanması Senato tara-
fından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değer-
lendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam AKTS miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri ba-
şarmak zorundadır.
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(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın atanması
durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu ve
Senatonun belirleyeceği diğer koşulları sağlaması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
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dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin beşinci fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 AKTS kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 AKTS’lik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE                                 26 Ekim 2016 – Sayı : 29869



Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile kon-
servatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Süre
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli AKTS kredili dersleri başarıyla tamamlamanın
azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan
veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından belirlenir. Ancak da-

26 Ekim 2016 – Sayı : 29869                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



nışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışma-
sının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Sa-
natta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetile-
bilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci
danışman Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de
olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik en
fazla 15 AKTS değerinde ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen
süre lisansüstü ders almamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil
edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğren-
cinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine
dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu
konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğ-
rencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, uz-
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manlık alan dersi, dönem projesi, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile AKTS toplamlarıdır.
Bu öğretim planları asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onay-
lanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer al-
dığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre; ilgili
diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkı-
sını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri
ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bu-
lundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi danışman atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koor-
dinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-
bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar Senato tarafından belirlenir.

(3) Enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 36 – (1) 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

mukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin dördüncü fıkrası
uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin
azami süreleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Bu Yönetmelikte be-
lirtilen azami sürelerin sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü

Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araş-

tırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PAÜTÜMKAM): Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma

ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama

Merkezi, Türk Mutfağında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturarak, bu yemeklerin gelecek
kuşaklara aktarılması konusunda akademik çalışmalar yapmak, Türkiye’nin yöresel ve bölgesel
özellikleri dikkate alınarak bugüne kadar yayınlanmış yazılı kaynakları toplamak, yemeklerin
kalite ve lezzet testlerinin yapılabilmesi için orijinal mutfak ekipmanlarının (kara fırın, tandır
ocağı, dikey ve yatık döner ocağı, meşe kömürlü ızgara, kuzine ve benzeri.) yer alacağı bir
mutfak kurmak, Türk Mutfağı ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar yaparak bilimsel araş-
tırma ve tanıtım etkinliklerinde bulunmak, toplantılara katılmak, Türk ve Dünya Mutfağında
yer alan yemekler konusunda Türk ve yabancı kişi ve kurumlara sertifikaya dayalı eğitim prog-
ramları hazırlayıp uygulamak, akademisyenlerle yiyecek ve içecek sektörünü bir araya getirerek
bilimsel temele dayalı projeler oluşturmak, ulusal ve uluslararası sektörde var olan mevcut ya-
pının geliştirilmesi, gastronomi turizmi alanında hayata geçirilebilmesi planlanan yatırımların
uygun şekilde planlanması ve yürütülmesi amaçlanmaktadır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Mutfağıyla ilgili konularda araştırma

ve çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.
b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Mutfağıyla ilgili konularda yapılacak

araştırma, çalışma ve projeleri teşvik etmek.
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla

Türk Mutfağını geliştirme amaçlı işbirliği yapmak.
ç) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer amaçlarla kurulmuş merkezler, üni-

versiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, ortak projeler ge-
liştirmek ve yürütmek.

d) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayınlamak.
e) Yiyecek ve içecek sektörünün ihtiyaçlarını dikkate alarak, kısa, orta ve uzun süreli

eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek.
f) Oluşturulan bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun konularda

çalışma yapan öğrencilere yardımcı olmak.
g) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konu-

larında danışmanlık hizmetleri vermek.
ğ) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rek-

tör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir. Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesi aylıklı öğretim elemanları arasından çalışma-
larında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını Müdür yardımcısı olarak
görevlendirebilir. Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür istediğinde
yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendi-
liğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
b) Projelerin yürütülmesinde ihtiyaç olduğunda Danışma Kurulu oluşturulmasını, sü-

resini ve üye sayısını Yönetim Kuruluna önermek.
c) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kuruluna sunmak, onay aldıktan

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

denetlemek.
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g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-
tim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

ğ) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak.
h) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rek-

töre sunmak.
ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile

Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim
elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.
Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değer-
lendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve

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

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

nusunda karar almak ve işleyiş kurallarını belirlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
e) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni gö-

rüşleri çalışmalara kazandırmak ve Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetle-
rinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında Müdürle birlikte en fazla on
beş üyeden oluşan Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen Üniversite içinden ve istekleri
halinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve turizm sektörü temsilcileri arasından
Yönetim Kurulunca seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde,
seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı

Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin programlanması ve uygulan-

ması; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmeliğin hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel

kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu

ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı

dilde öğretimin amacı ise ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alan-

larına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

(2) Birimlerde hangi dilde/dillerde isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık eğitimi yapılacağına,

birim kurulunun önerisi ile Yüksekokul Müdürlüğünün görüşü alınarak Senato tarafından karar

verilir.

(3) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

(4) Hazırlık programlarında İngilizce için B2, Fransızca için B1 seviyesinde yabancı

dil eğitimi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bir akademik yılda otuz iki haftadır.

Yabancı dil hazırlık programlarında azami süre dört yarıyıldır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda;

a) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya

iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla

geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye

hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans ve lisans programına devam edebilir.

b) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak

üzere ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil

hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğren-

mek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak

şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 21/8/2013 tarihli

ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz dönemi öğretim süresi yaz dönemi genel sınav süresi hariç yedi haftadır. Bu
süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders, haftada, bir
yarıyıldaki haftalık ders saatinin en fazla üç katı, ara sınav haftasında iki katı olacak şekilde
yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2010 27598

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/12/2012 28488

2- 13/12/2012 28496

3- 21/08/2013 28742

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/7/2010 27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/9/2014 29116

2- 19/5/2015 29360

3- 12/9/2015 29473

4- 20/3/2016 29659
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve

Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim
organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamam-

layıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SUGETAM): Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, başta hastalıklardan korunmak, hasta-

lıkların teşhis ve tedavisi için uygulanmasını sağlamak.
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ilgili olarak her türlü tıbbi, teknik, eko-

nomik, hukuki ve diğer bilimsel alanlarda araştırmalar, eğitim, tanıtım ve analitik değerlendir-
meler yapmak.

c) Toplumun ve ilgili meslek mensuplarının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları
hakkında bilgi edinmesini sağlamak.

ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bu alanlarda yetkin hekimler tarafından
uygulanması için eğitimler düzenlemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili her türlü araştırma-geliştirme (ar-ge) faali-
yetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı yetişmesini desteklemek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bu-

lunur:
a) İlgili mevzuatta izin verilmiş olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini araş-

tırmak, uygulamak ve eğitimini vermek, bunlar için birimler/merkezler kurmak.
b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili

bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, ku-
rulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya ulus-
lararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim
ve araştırmalar yapmak.

c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel
araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma
projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
e) Öncelikle tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde olmak üzere sağlık bilimleri

alanında eğitim gören öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak ve
eğitim vermek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında toplumsal bilinci artırmaya
yönelik çalışmalar yapmak.

g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılabilecek ürün ve
cihaz geliştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta
ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarındaki her türlü yazılı, basılı, elektronik ve di-
jital, görsel ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim,
slayt, multimedya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayınlamak.

h) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında
kullanılacak her türlü ürünün biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, klinik ve endüstriyel açı-
lardan incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet
eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek.
f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilecek iki öğretim elemanından oluşur.
(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu ola-
ğanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit
etmek, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

g) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından seçilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye
tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili

dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
Merkeze bağlı birimlerin çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi

ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık
süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca
belirlenir.

(4) Birimler Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu kuruluş, çalışma usul ve esaslar dâ-
hilinde faaliyetlerini sürdürür.

(5) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir.

(6) Çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme
ile karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler
MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, do-

nanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
YETKİLİ TEKNİK SORUMLULARIN GÖREV, YÜKÜMLÜLÜK 

VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SGM-2016/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Bakanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı

kapsamında faaliyette bulunan veya görev yapan teknik elemanların sınav sonucu sertifikalan-
dırılarak yetkili teknik sorumlu olmalarını, bunların görev ve yükümlülüklerini, çalışma usul
ve esaslarını, kurum/kuruluşlar ve firmalar ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; sadece yurt içinden yapılan başvurularda 28/6/2009 tarihli

ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yö-
netmeliği (2007/46/AT), 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım
veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları
ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT),
14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının
Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 23/12/2004
tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların
Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ile 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip
Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) kapsamında ulusal
araç tip onayı için veya 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç-
ların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında münferit araç onayı, seri ve
münferit tadilat için; firmada fiilen çalışan yetkili teknik sorumlular ile sözleşmeli çalışan ser-
best yetkili teknik sorumlu adaylarının Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilen ku-
rum/kuruluşlarca eğitimini, sınava alınmasını, bu kurum/kuruluşların görevlendirme esaslarını
ve teknik sorumluların sertifikalandırılarak yetkilendirilmesini ve bunların görev ve yükümlü-
lüklerinin belirlenmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Bu Tebliğ; 
a) Otomotiv mevzuatı kapsamında sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılarında

fiilen çalışan veya sözleşmeli çalışan teknik sorumluları,
b) Yurt dışından yapılan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı başvuru-

larını,
kapsamaz.
(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlar için, ilgili diğer otomotiv mevzuatında yer alan

hükümler uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), 8/6/2008 tarihli ve 26900
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve
Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri
ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT), 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında
Yönetmelik (AB/167/2013), 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT), 22/8/2015 ta-
rihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların
ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yö-
netmelik (AB/168/2013), 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç-
ların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili
Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’inde yer alan tanımlar bu Tebliğin uygulanmasında da geçerli
olup, söz konusu tanımlara ilave olarak bu Tebliğde geçen;

a) AİTM Yönetmeliği: 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

b) Araç: MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinde tanımlanan motorlu
araç veya römorku,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Eğitim: Teknik elemanların isteğe bağlı olarak katılabilecekleri ve mevzuat/tip onayı/tadilat

konularında verilen eğitimi,
d) Firma: Otomotiv mevzuatında belirtilen ürünlerle ilgili imalat, ithalat veya tadilat

işlemlerini yapan imalatçı, imalatçı temsilcisi, ithalatçı veya tadilatçıyı,
e) Kurum/kuruluş: Bu Tebliğin amaçları bakımından ilgili otomotiv mevzuatı ve tip

onayı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin yetkili teknik sorumlu adaylarının eğitilmesi ve/veya
sınava tabi tutulması faaliyetlerinde bulunmak ve sertifikalandırmak amacıyla Bakanlıkça gö-
revlendirilen kamu kurum/kuruluşu, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşları, üniversite veya
sivil toplum kuruluşunu, 

f) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni, 

g) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya
Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) ile 22/8/2015 tarihli ve
29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört
Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
(AB/168/2013)’i,

ğ) Otomotiv mevzuatı: Bu Tebliğin amaçları bakımından MARTOY, TORTOY, MOTOY
ve AİTM Yönetmeliği ile bu Yönetmelikler kapsamındaki araçlar ile ilgili yönetmelikleri ve
tebliğleri,

h) SGM-2010/1 Tebliği: 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve
Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2010/1)’i,
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ı) Sınav: Teknik elemanların bu Tebliğ kapsamında sertifikalandırılabilmesi için zorunlu
olarak katılacakları sınavı,

i) Teknik eleman: 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ba-
kanlık tarafından yürütülen otomotiv mevzuatı kapsamında faaliyette bulunan veya görev ya-
pan, üniversitelerin makina, otomotiv, imalat, mekatronik, uçak, elektrik, elektronik, elektrik-
elektronik veya tarım makinaları dalında mühendislik eğitimi veren bölümlerinden/program-
larından birinde yükseköğrenimini tamamlamış kişiyi,

j) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya
Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile
Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) ile
14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının
Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’i,

k) Yetkili teknik sorumlu: Bakanlıkça yürütülen otomotiv mevzuatı çerçevesinde faa-
liyette bulunabilmesi için Bakanlık veya Bakanlık tarafından görevlendirilen kurum/kuruluş
tarafından yapılan sınav sonucu sertifikalandırılarak yetkilendirilen teknik elemanı,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Yetkili teknik sorumlu görevlendirme yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Bu maddenin dördüncü ila altıncı fıkralarındaki hükümler saklı kalmak

kaydıyla; imalatçıların veya yurt dışı firmaların yetkili temsilcilerinin (ithalatçı) ulusal araç tip
onayı alabilmeleri veya AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit
tadilat onayı alabilmeleri için bünyelerinde yetkili teknik sorumlu istihdam etmeleri veya dı-
şarıdan yetkili teknik sorumlu ile sözleşme yaparak görevlendirmeleri zorunludur.

(2) Bir imalatçı veya yurt dışındaki imalatçının yetkili temsilcisi (ithalatçı) veya tadilat
yapan firma, 11 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen yetki kapsamı uygun olan birden
fazla yetkili teknik sorumluyu çalıştırabilir veya görev verebilir.   

(3) Yetkili teknik sorumlunun görev alacağı firmalarla ilgili hususlar aşağıda belirtil-
miştir: 

a) Bir takvim yılı içinde değişik marka ve tiplerde dâhil olmak üzere toplamda 500 adet
ve daha fazla motorlu araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha son-
raki safhalarını yapan firmalar ile 1000 adet ve daha fazla motorsuz araç imal, ithal, tadil eden
ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar, A sınıfı olarak
kabul edilir.

b) Bir takvim yılı içinde değişik marka ve tiplerde dâhil olmak üzere toplamda 76 ila
499 adet arası motorlu araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci veya daha son-
raki safhalarını yapan firmalar ile 76 ila 999 adet arası motorsuz araç imal, ithal, tadil eden ve
çok aşamalı imalatın ikinci veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar, B sınıfı olarak kabul
edilir.

c) Bir takvim yılı içinde değişik marka ve tiplerde dâhil olmak üzere toplamda 75 ve
daha az sayıda motorlu ve motorsuz araç imal, ithal, tadil eden ve çok aşamalı imalatın ikinci
veya daha sonraki safhalarını yapan firmalar, C sınıfı olarak kabul edilir.

ç) Firmaların kademe değiştirmelerinde, üst üste üç yıl içinde imal, ithal ve tadil ettiği
araç sayısının ortalaması esas alınır. 

d) Yeni faaliyete başlayan firmaların, başlangıçta kapasitesine göre sınıfı belirlenir.
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e) Mücbir sebeplerden imalat/ithalat/tadilat yaptığı araç sayıları düşen firmaların iki yıl
süre ile sınıfı değiştirilmez.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde; MARTOY, TORTOY, MOTOY ve
AİTM Yönetmeliği kapsamında A sınıfı firmalarda ya da firmanın teknik sorumlu sözleşmesi
yaptığı 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde yetkili teknik
sorumlunun fiilen (tam zamanlı) çalışması zorunludur. Bu durum ulusal tip onayı ile yapılan
seri ithalat için de geçerlidir. A sınıfı firmalar yetkili teknik sorumluyu kendileri görevlendirir.
AT tip onayı ile yapılan imalat veya ithalatta bu fıkra uygulanmaz.

(5) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde, bir yetkili teknik sorumlu B sınıfı
firmalardan en fazla 6 firma ile sözleşme yapabilir.

(6) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde, C sınıfı firmalar için münferit ima-
lat, ithalat ve tadilat işlemlerinde yetkili teknik sorumlu sözleşme sınırlaması yoktur. 6 adetten
az B sınıfı firma ile sözleşmesi olan bir yetkili teknik sorumlu; münferit imalat, ithalat ve tadilat
için de yetkili teknik sorumlu olabilir. 6 adetten az B sınıfı firma ile sözleşmesi olan bir yetkili
teknik sorumlu; en fazla beş proje/gün esasına bağlı en fazla 100 adet/ay münferit imalat, ithalat
ve tadilat projesi hazırlayabilir.

Yetkili teknik sorumluların görev ve yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinde yer alan

imalatçının/imalatçı temsilcisinin sorumlulukları ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, yet-
kili teknik sorumlunun görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İmalatçı/ithalatçı/tadilatçı ya da varsa yetkili temsilcisi adına MARTOY, TORTOY
veya MOTOY kapsamında ulusal tip onayı ve AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç
onayı, seri ve münferit tadilat onayı için başvuru yapar ve 17 nci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen şekilde işlem yapar.

b) Tip onayı işlemleri kapsamında imalatçı ya da varsa yetkili temsilcisi ile Onay Ku-
ruluşu veya teknik servis koordinasyonunu temin eder.

c) Tip onay testlerinin yapılması için imalatçı, yetkili temsilcisi veya tadilatçı adına ha-
reket edebilir. 

ç) Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeleri, adı ve soyadı yer alacak şekilde
ıslak veya elektronik imzalar ve firma kaşesi (elektronik de olabilir) ile onaylar. 

d) Tip onayı testleri ve imalatın uygunluğunun incelenmesi aşamasında Onay Kuruluşu
ve/veya teknik servis personeline nezaret eder.

e) Onayların alınması sonrasında alınan onayları iç kalite sistemine iletir.
f) İmalatın tip onayına uygunluğunu denetler, belirlenen uygunsuzluklar ile iyileştir-

meleri ve gerekli tedbirlerin alınması için firma yönetimine ve Onay Kuruluşuna bilgi verir.
g) SGM-2010/1 Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçı tarafından düzenle-

nen uygunluk belgelerini imzalar (elektronik imza da olabilir).
ğ) Tip onayına uygun olmayan uygunsuzluk ve iyileştirme raporlarının takibini yapar,

uygunsuzlukların ve düzeltme tedbirlerinin Onay Kuruluşu tarafından izlenebilmesi için üre-
timin uygunluğu raporlarına aktarılmasını sağlar veya koordine eder.

h) Tip onayına uygun olmayan üretimler için uygunluk belgelerini hiçbir şekilde imza-
lamaz, firmanın üretimin uygunluğu için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunur.

ı) İlgili tip onayının başvuru gerekliliklerinin yerine getirilmesi açısından, kendisini
görevlendiren imalatçı/ithalatçı/tadilatçı ya da varsa yetkili temsilcisi ile birlikte Onay Kuru-
luşuna ve teknik servise karşı sorumludur.
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i) Görev alanı kapsamında bulunan mevzuata ve standartlara ilişkin gelişmeleri, uygu-
lama tarihlerini, detaylarını ve benzeri hususları takip etmek zorundadır.

j) B ve C sınıfı firmalar ile sözleşmeli çalışması durumunda, aynı gün içinde farklı il-
lerde bu Tebliğ kapsamında işlem yapamaz.

k) B ve C sınıfı firmalar ile sözleşmeli çalışması durumunda, sözleşme yaptığı firmaları
Onay Kuruluşuna ve kurum/kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunmadığı firma-
lar adına bu Tebliğ kapsamında işlem yapamaz. Aynı şekilde, sözleşmesini feshettiği firmaları
da bildirir.

(2) Birinci fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentleri; A sınıfı firmalarda ya da firmanın teknik so-
rumlu sözleşmesi yaptığı 5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinde
fiilen çalışan yetkili teknik sorumlular için, otomotiv mevzuatı gereği bu konulardaki firma
sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla firmada farklı kişilerin görevlendirilmesi durumunda, zo-
runlu değildir. Birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri ithalatçı firmalar için geçerli de-
ğildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Eğitim, Sınav ve Sertifikalandırma

Yetkili teknik sorumlu adaylarının başvurusu 
MADDE 7 – (1) Eğitim ve/veya sınav için başvuran yetkili teknik sorumlu adayları;

MARTOY, TORTOY, MOTOY ve AİTM Yönetmeliğinden hangisiyle veya hangileriyle ilgili
olarak eğitim alacağını veya sınava gireceğini başvuru dilekçesinde belirtir. 

(2) Adayların başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunur:
a) Başvuru dilekçesi.
b) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı beyanı, yabancılar

için pasaport örneği.
c) Diploma fotokopisi.
ç) 6 adet vesikalık fotoğraf.
(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı

nüshası başvuru esnasında ibraz edilir.
Eğitim 
MADDE 8 – (1) Kurum/kuruluş, eğitim ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde 13 üncü

maddenin ikinci fıkrasında yer alan özellikleri haiz personeli dışarıdan da görevlendirebilir.
Otomotiv mevzuatı hazırlama veya tip onayı belgelendirme faaliyetlerinde en az beş yıllık tec-
rübeyi haiz Bakanlık personeli eğitim faaliyetlerine katılabilir.

(2) Eğitim konuları, müfredatı, tekniği, teorik ve pratik ders uygulamaları her yılbaşında
ilgili kurum/kuruluş tarafından Bakanlığa bildirilir. 9 uncu madde çerçevesinde, yeknesaklığı
sağlamaktan Bakanlık sorumludur.

Eğitim müfredatı
MADDE 9 – (1) Eğitim müfredatı, Bakanlık ve/veya görevlendirilen kurum/kuruluş

ile ihtiyaç duyulması halinde konuyla ilgili tarafların görüşleri alınarak Bakanlık ve/veya gö-
revlendirilen kurum/kuruluş tarafından hazırlanır.

(2) Eğitim müfredatı asgari olarak aşağıdaki konuları kapsar:
a) Temel otomotiv teknik mevzuat bilgisi ve teknik gelişmeler.
b) Tip onayı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin genel kurallar, prosedürler, dosya ha-

zırlama tekniği ve benzeri hususlar.
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c) Temel araç bilgisi ve teknolojisi.
ç) 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde, AİTM Yönetmeliği kapsamında seri ve

münferit tadilat projeleri için araç projelendirme temel şartnamesi.
(3) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, teorik eğitimler uzaktan eğitim ile de yapıla-

bilir.
Sınav 
MADDE 10 – (1) Başvuru ve sınav yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Bakanlık veya

Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kurum/kuruluş tarafından yapılacak sınav duyurusunda be-
lirtilir.

(2) Bakanlık veya kurum/kuruluş, yılda en az bir defa sınav yapar. 
(3) Bakanlık ve görevlendirilen kurum/kuruluştan oluşturulan ve ilgili birim amiri, daire

başkanları ve personelinin de yer aldığı bir sınav komisyonunca sınav konu başlıklarına bağlı
olarak sorulacak soru adedinin 4 katı kadar soru hazırlanarak soru bankası oluşturulur. Sınav
yapan kurum/kuruluşlar, soru bankasından rastgele soru seçerek sınav sorularını oluşturur. Soru
bankası, yılda bir defa komisyonca gözden geçirilir. Birden fazla kurum/kuruluşun görevlen-
dirilmesi durumunda, sınav içeriği ve sorularında yeknesaklığı sağlamaktan Bakanlık sorum-
ludur.

(4) Sınav, gizlilik ve bilgi saklama ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilir.
(5) Sınav çoktan seçmeli test yöntemiyle yazılı veya elektronik olarak yapılır. Sınavda

vaka çözümleri yer alabilir. İlave olarak, uygulamalı sınav da yapılabilir. 
(6) Sınavlarda, puanlamada normal dağılım kuralı uygulanarak 100 üzerinden 70 puan

alanların başarılı olduğu kabul edilir.
(7) Sınav sonuçları sınavı takip eden 20 iş günü içinde açıklanır.     
Sertifikalandırma ve sorumluluk
MADDE 11 – (1) Bakanlık veya kurum/kuruluş, sınavda başarı gösteren yetkili teknik

sorumlu adaylarının sertifikalandırma işlemlerini yapar ve Ek-1’de yer alan Yetkili Teknik So-
rumlu Sertifikasıyla yetkilendirir. 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kay-
dıyla; her bir çerçeve mevzuat kapsamı için eğitim ve/veya sınav gerçekleştirilir ve yetki ser-
tifikalarının kapsamı MARTOY, TORTOY, MOTOY veya AİTM Yönetmeliği olarak ayrı ayrı
belirtilir. AİTM Yönetmeliği kapsamında yapılacak tadilatların belirtilmesi için sertifikada alt
sınıflandırma da yapılır. Ayrıca, her yetki sertifikasına bir sicil numarası verilir. Aynı mevzuat
kapsamında veya farklı kapsamlarda olmak üzere, birden fazla kurum/kuruluşun görevlendi-
rilmesi durumunda, sicil numarası verilmesi işlemleri Bakanlık ve ilgili kurum/kuruluşlar ara-
sında 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik altyapı ile takip edilir. Yetki ser-
tifikalarının geçerlilik süresi üç yıldır. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında yeni görev alacak teknik elemanlar, geçici 1 inci maddede
belirtilen teknik sorumlular ve yetki sertifikasının süresi dolan teknik sorumlular sınava girmek
zorundadır. İlk defa teknik sorumlu olacaklar ve geçici 1 inci maddede belirtilen mevcut teknik
sorumlular, sınavda başarılı olurlarsa Ek-1’de yer alan yetki sertifikasıyla yetkilendirilir. Bu
Tebliğ kapsamında yetki sertifikası almış teknik sorumlular, yetki sertifikasının süresi doldu-
ğunda veya dolmadan önce, yapılacak sınavda başarılı olurlarsa sertifikaları üç yıllığına vize
edilir. Başarısız olanların sertifikaları otomatik olarak geçersiz olur.

(3) Teknik elemanlar yapılacak sınavlara eğitim almadan girebilirler. Ancak, bunlardan
isteyenler sınava girmeden önce eğitim de alabilirler.

(4) Yetkili teknik sorumlu, herhangi bir sebeple otomotiv mevzuatı kapsamında faali-
yetlerini tamamen bırakması halinde on beş iş günü içinde sertifikasının iptali için Bakanlığı
ve kurum/kuruluşu bilgilendirir.
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Sertifikanın ve imza yetkisinin askıya alınması veya iptali
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ ve ilgili otomotiv mevzuatı hükümlerine ve gerektirdiği

hususlara aykırı hareket ettiği veya usulsüz işlem yaptığı şikâyet üzerine veya piyasa gözetim
ve denetim esnasında da dâhil olmak üzere, Bakanlık veya kurum/kuruluş tarafından tespit edi-
len yetkili teknik sorumlunun yetki sertifikası ve uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi-
lerin imza yetkisi otuz günlüğüne askıya alınır. Askı süresinde uygunsuzluğunu düzeltmeyen-
lerin sertifikaları iptal edilir. Yetki sertifikası iki kez iptal edilenler yetkili teknik sorumlu olmak
için başvuru yapamazlar. 

(2) Yetkili teknik sorumlunun bu Tebliğ kapsamındaki görev ve yükümlülükleri ile ilgili
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 ila 208 inci maddeleri kapsamında
hüküm giymesi durumunda, yetki sertifikası doğrudan iptal edilir ve yetkili teknik sorumlu ol-
mak için tekrar başvuru yapamaz. Yetki sertifikası iptal edilenlerin görevlendirildikleri/çalış-
tıkları imalatçı/ithalatçı/tadilatçı firmalar yapılan usulsüzlüğün veya aykırılığın giderilmesini
sağlamak zorundadır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurum/Kuruluşların Başvuruları, Değerlendirilmesi, Görevlendirme ve Denetleme

Başvurular
MADDE 13 – (1) Görevlendirilmek isteyen ve güncel TS EN ISO IEC 17024 standar-

dına göre akredite olan kurum/kuruluş, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı bir dosya
ile Bakanlığa başvurur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, kurum/kuruluşları görevlendirmek
üzere davet edebilir. Başvuru dosyasında;

a) Başvuru dilekçesi,
b) Kurum/kuruluşun amacı ve sorumlulukları,
c) Kurum/kuruluşun organizasyon şeması,
ç) Eğitimi verecek personelin isimleri, iletişim bilgileri, eğitim durumu ve varsa sahip

olduğu geçerliliğini yitirmemiş sertifikaların kopyaları, 
d) Eğitim ve sınav olanakları hakkında yeterli donanım ve altyapı ile fiziki yerleşim

durumunu gösteren bilgiler ve kroki veya plan,
e) Sahip olduğu kalite belgeleri, akreditasyon sertifikaları ve benzeri belgeler (Akredi-

tasyon sertifikalarının Türkiye dışından alınması durumunda, yeminli tercüme bürolarından
onaylı Türkçe suretleri ve TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon denklik belgesi),

f) Gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnamesi,
g) Mali durumuna ilişkin bilgiler,
ğ) Faaliyet gösterilecek yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yet-

kili merciler tarafından verilen belge,
h) Başvuruların değerlendirilmesinde faydalı olacağı düşünülen bilgileri ihtiva eden di-

ğer dokümanlar,
ı) Bakanlık tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler,
yer alır.
(2) Kurum/kuruluşun bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösterecek personelinin aşağıdaki

şartları sağlaması gerekir:
a) Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimle ilgili yeterli bilgiye ve bu kapsamda en az

beş yıllık tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek.
b) İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE                                 26 Ekim 2016 – Sayı : 29869



c) Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkesine uymak ve bununla ilgili beyannameye
sahip  olmak.

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde bahsedilen şartı sağlaması.
(3) Üniversitelerin kurum/kuruluş olarak görevlendirilmesi için başvuru rektörlükçe

yapılır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve görevlendirme
MADDE 14 – (1) Bakanlığa başvuran kurum/kuruluş, yapılan değerlendirme sonucu

uygun bulunması halinde MARTOY, TORTOY, MOTOY veya AİTM Yönetmeliği, SGM-2010/1
Tebliği ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde teknik elemanların eğitilmesi ve/veya
sınava tabi tutulması faaliyetlerinde bulunmak ve sertifikalandırmak üzere görevlendirilir ve
Bakanlık tarafından kurum/kuruluşa görevlendirme yazısı verilir. Sınav yapma ve sertifika dü-
zenleme konusunda Bakanlık tarafından sadece kamu kurum/kuruluşları, kamu kurumu nite-
liğindeki kuruluşlar veya üniversiteler görevlendirilebilir. Bakanlık gerekli gördüğünde, teknik
elemanların eğitimi ve/veya sınav işlemlerini bu Tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuata uygun
olarak yürütebilir.

(2) Bakanlık internet sitesinde kurum/kuruluşun görevlendirildiği ilan edilir.
(3) Görevlendirme yazısında, görevlendirmeye ilişkin hususlara ilave olarak eğitim/sı-

nav süresi, sınav soru adedi, sertifikaların düzenlenmesi ve izlenmesi ile ilgili yöntemler, sı-
navdaki soru ve cevapların gizliliği ve benzeri hususlar ile sınav komisyonunun oluşturulması
gibi konular da yer alabilir. Bu fıkrada belirtilen hususlarda uygulama birliğinin sağlanmasından
Bakanlık sorumludur.

(4) Kurum/kuruluşun değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi Bakanlığın takdirindedir.
Yeni görevlendirmeler yapılırken, mevcut kurum/kuruluş sayısı dikkate alınarak Bakanlık ta-
rafından sınırlama yapılabilir.

Denetleme ve görevlendirmenin askıya alınması veya iptali
MADDE 15 – (1) Görevlendirilen kurum/kuruluşun denetimi, Bakanlık tarafından yılda

en az bir defa resen yapılır. Gerekli görülmesi halinde bu süre beklenmeksizin de denetim ya-
pılabilir. Denetimde görevlendirme kapsamına bağlı olarak; 

a) Eğitim müfredatı ve teorik/pratik ders uygulamaları,
b) Eğitici kadrosuyla ilgili 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların kont-

rolü, 
c) Personel, donanım, eğitim müfredatı gibi şartların devamının teyidi, varsa değişik-

liklerin eğitim kalitesine etkisi,
hususları değerlendirilir.
(2) Denetimler sonucunda, bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiği, görevlendirme

ile ilgili yerine getirmesi gereken şartlara uymadığı, hatalı işlem yaptığı, kusurlu ve/veya usul-
süz davrandığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık görevlendirmeyi askıya alır. Bakanlığın
görevlendirmeyi askıya alması durumunda, kurum/kuruluşun altmış gün içinde gerekli şart ve
sorumlulukları yerine getirmemesi halinde bu Tebliğ kapsamındaki faaliyeti iptal edilir. Aykı-
rılığın giderildiğinin kanıtlanması halinde yeniden görev verilebilir. 

(3) Aykırılık giderilene kadar eğitim ve/veya sınav faaliyetleri durdurulur. Görevi askıya
alınan/iptal edilen kurum/kuruluş tarafından, eğitim ve/veya sınav ücretleri eğitim alan veya
sınava girecek teknik elemanlara iade edilir. Görevi askıya alınan/iptal edilen kurum/kuruluş
tarafından planlanmış eğitimler, eğitim alacak kişilerin mağdur olmaması için diğer bir
kurum/kuruluş tarafından yapılabilir.
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(4) Kurum/kuruluş, görevlendirmenin askıya alınması veya iptal edilmesinden dolayı,
Bakanlıktan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

(5) Görevlendirme ve sertifikalandırma aşamalarında gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği
veya beyanda bulunulduğunun bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde düzenlenen
işlemler Bakanlıkça doğrudan iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç
duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bakanlık, Kurum/Kuruluşlar ve Firmalar ile İlgili Diğer Hususlar ve Sorumluluklar

Sorumluluklar
MADDE 16 – (1) Bakanlık ve görevlendirilen kurum/kuruluşların sorumlulukları aşa-

ğıda belirtilmiştir: 
a) Bakanlık veya kurum/kuruluş, bu Tebliğ kapsamında verdikleri yetki sertifikalarını

geçerliliği bitiş tarihinden itibaren on yıl arşivler.
b) Kurum/kuruluş, görevlendirme kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri doğru, ek-

siksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirmek zorundadır.
c) Kurum/kuruluş, yaptığı tüm işlemlere ve verdiği sertifikalara ilişkin gerekli tüm ka-

yıtları tutmak ve bunları Bakanlığın incelemesine sunmak zorundadır. Ayrıca, bu kayıtları ge-
çerliliği bitiş tarihinden itibaren on yıl süre ile saklar.

ç) Kurum/kuruluş, belirlenen prosedürler ve görevlendirilmelerinin kapsamı içinde faa-
liyetlerini sürdürmelerini etkileyecek her türlü değişikliği on beş gün içinde Bakanlığa bildir-
mek zorundadır.

d) Kurum/kuruluş, bu Tebliğ kapsamında çalıştırdığı personelde değişiklik olması du-
rumunda on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

e) Kurum/kuruluş, görev alanı kapsamında bulunan mevzuata ve standartlara ilişkin
gelişmeleri takip etmek zorundadır.

f) Kurum/kuruluş; her takvim yılının sonunda, o yıl içinde yaptıkları eğitim, sınav ve
sertifikalandırma işlemleri ile ilgili istatistiki bilgileri, çalışmalarını ve bu konudaki ayrıntılı
mali bilançolarını, bir sonraki yıla ait yatırım planlarını, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine
yönelik stratejik planlar ve benzeri bilgileri içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak zorun-
dadır.

g) Görevlendirilen kurum/kuruluşlar eğitim/sınav konularında ve eğitim müfredatında
yapılacak temel değişiklikleri Bakanlığa bildirir.

ğ) Bakanlık, düzenlenen sınavlara teknik elemanlar tarafından sonuçların açıklanmasına
müteakip on iş günü içinde itiraz edilmesi durumunda, inceleme yapılması ve kişiye bilgi ve-
rilmesi için ilgili birim amiri, daire başkanları ve personeli olacak şekilde itiraz komisyonu
oluşturulur. Komisyon kararı oy birliğiyle alınır. Komisyon kararları ilgili kişilere bildirilir.  

h) Bakanlık, görevlendirilen kurum/kuruluşun faaliyetlerini yürütmesi esnasında mey-
dana gelebilecek kusurlardan ve buna bağlı oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

ı) Kurum/kuruluşun görevlendirilmesinin iptali, bu kurum/kuruluşun görevli olduğu
süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

i) Kurum/kuruluşlar; piyasa koşullarını zorlamayacak, teknik elemanları ve firmaları
zor duruma düşürmeyecek şekilde makul ücretler belirler ve eğitim/sınav ücretleri ile ilgili Ba-
kanlığın uygun görüşünü alırlar. Bakanlık, ücretler ile ilgili tavan ve taban fiyat uygulamasını
yürütür.

j) Kurum/kuruluşlar, güncel TS EN ISO IEC 17024 standardına göre akredite olur.
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(2) Tip onayı işlemleri ile ilgili olarak yetkili teknik sorumlu ile Onay Kuruluşu ve/veya
teknik servis elemanlarının birlikte görevlerini yerine getirmeleri sırasında, firmalar otomotiv
mevzuatının öngördüğü gerekli bütün tedbirleri almak zorundadır.

(3) Bakanlığa sunulan/bildirilen belge ve bilgilerin doğruluğundan, sunan/bildiren tek-
nik eleman ve kurum/kuruluş sorumludur.

(4) Kurum/kuruluş, eğitim/sınav hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi
veya kuruma devredemez.

(5) Kurum/kuruluş, verdiği sertifikaların Bakanlığın ve gerektiğinde ilgili tarafların
kullanımına açık bir şekilde elektronik ortamda izleme ve doğrulamayı sağlayacak altyapıyı
kurar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eşdeğer unvan ve AİTM Yönetmeliği kapsamında işlemler
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yetkili teknik sorumlu; sadece yurt içinden

yapılan başvurularda MARTOY, TORTOY, MOTOY kapsamında ulusal araç tip onayı veya
AİTM Yönetmeliği kapsamında münferit araç onayı, seri ve münferit tadilat için MARTOY,
TORTOY, MOTOY, AİTM Yönetmeliği, SGM-2010/1 Tebliği ve diğer otomotiv mevzuatında
geçen mühendis/yetkili mühendis/teknik sorumlu/yetkili teknik sorumlu ile görev ve yüküm-
lülükler bakımından aynı anlamda olup, söz konusu mevzuat uygulamasında bu Tebliğde yer
alan yetkili teknik sorumlu hükümleri geçerlidir ve uygulanır.

(2) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedler için münferit imalat ve
seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv, imalat, uçak veya mekatronik dalında eğitim
görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Tarım veya orman traktörleri ile römorkları
için münferit imalat ve seri/münferit tadilat projeleri; makina, otomotiv veya tarım makinaları
dalında eğitim görmüş yetkili teknik sorumlular tarafından yapılır. Hibrit ve elektrikli araçların
projelerinde ilave olarak, projenin ilgili kısımları için elektrik, elektronik veya elektrik-elek-
tronik mühendisi olan yetkili teknik sorumlu imzası da aranır.

Düzenleme yetkisi
MADDE 18 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanması ile ilgili görevlendirme ve her

türlü alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.
Geçiş süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk

sınavdan 6 ay sonra, yenilenmiş yetki belgesi sahibi olmayan teknik sorumluların belgeleri ve
eşdeğer unvana sahip kişilerin yetkileri geçersiz hale gelir.

Mevcut kurum/kuruluşlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü ve 14 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

bu Tebliğ yayımlanmadan önce diğer otomotiv mevzuatı çerçevesinde görevlendirilmiş olan
kurum/kuruluşların yetkileri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte iptal olur.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2016/45

İşyeri : Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş.

Kazım Karabekir Cd. Özcan Plaza No:124 Dışkapı Ulus/ANKARA

SGK Sicil No. : 0090813.006 (Merkez)

Tespiti İsteyen : Sosyal-İş Sendikası

İnceleme : Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığı-

mızca yapılan incelemede; Kazım Karabekir Cad. Özcan Center No:124 Dışkapı Ulus/ANKARA

adresindeki 0090813.006 SGK sicil no.’lu işyerinde jant ve akü üretimi ile Petlas Lastik Sanayi

ve Ticaret A.Ş.’nin üretim konusu olan lastik üretiminin finans, muhasebe, insan kaynakları,

pazarlama, satış, satın alma ve idari işlerinin yürütüldüğü işçilerin de bu işe özgü işlerde çalış-

tıkları, Esenkent Mah. Methiye Sk. No:15 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki 1089178.034

SGK sicil no.’lu işyerinde otomobil ve traktör jantlarının, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

tarafından üretilen lastiklerin ve işverenliğe ait olan bir başka üretim yerinde üretilen akülerin

satış işlerinin yürütüldüğü işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin

İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Temelli Başkent OSB 45. Cadde No:2 Sincan/ANKARA adresindeki 1246787.006

SGK sicil no.’lu işyerinde metal çember ve disklerin birleştirilmesi ile ticari ve hafif ticari jant,

traktör jantı üretimi yapıldığı, üretilen jantların motorlu kara taşıtları için üretildiği, işçilerin

de jant üretimine özgü işlerde çalıştıkları, İstanbul Yolu 22. km Susuz/ANKARA adresindeki

1164321.006 SGK sicil no.’lu işyerinde jant ve akü fabrikalarında kullanılan otomobil ve tırlar

ile Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kullanılan otomobil ve tırların bakım ve ona-

rım işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de bakım ve onarım işinde çalıştıkları, bu nedenle yapılan

işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/47

İşyeri : Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.

Doğanlı Köyü Civialtı Mah. No:36/1 Merkez/DÜZCE

SGK Sicil No : 1032306.081

Tespiti isteyen : İşveren

İnceleme : Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti.  unvanlı işverenliğe

ait işyerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Doğanlı Köyü Civialtı Mah. No: 36/1

Merkez/DÜZCE adresindeki 1032306.081 SGK sicil no.’lu fabrika işyerinde elektrikli aydın-

latma ekipmanlarından olan avize, armatür, aplik ve türevlerinin üretiminin yapıldığı, işçilerin
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de bu üretime özgü işlerde çalıştıkları, üretilen ürünlerin nihai işlevinin ev içi aydınlatılması

olduğu, Esentepe Mah. 2963 Sokak Küçükköy Sanayi Sitesi Ticaret Merkezi No: 2 K: 1-2

Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresindeki 1106972.034 SGK sicil no.’lu satış işyerinde fabri-

kada üretilen elektrikli aydınlatma ekipmanlarının satışının yapıldığı, başka herhangi bir ürün

satışının yapılmadığı, fabrika işyeri ile satış işyeri arasında hukuki birlik, yönetimde birlik ve

amaçta birliğin bulunduğu, satış yerinin fabrika işyerinin bağlı yeri olduğu, bu nedenle bu iş-

yerlerinde yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı

tespit edilmiştir.

Karar: Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait işyer-

lerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal”

işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-

kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

—— • ——
KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6541 Karar Tarihi: 21/10/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2016 tarihli toplantısında, aşağıdaki

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında

Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS

BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesine aşağıdaki bent

eklenmiştir.

ş) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan: LPG dağıtıcı lisans başvurularında,

başvuru sahibinin LPG tüplerinin dolum aşamasından son kullanıcıya kadar izlenmesini sağ-

layacak takip sistemini ilgili mevzuata uygun olarak kurup uygulayacaklarına dair yazılı be-

yanını,

MADDE 2 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 5 inci mad-

desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

(l) LPG Tüplerini Takip Sistemine İlişkin Beyan

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/29 
Karar No : 2013/8 
Sanık : Fırat Emektar: Murat ve Durna’dan olma 01/07/1984 Haymana D.lu Ankara 

Haymana Kutluhan Nüfusunda Hane 27 kayıtlı, Çalışkanlar Mahallesi 
687/13 sokak No: 8/A da oturur. Altındağ/Ankara 

Suç : Basit yaralama 
Suç Tarihi : 05/05/2009 
Karar : TCK. 86/2, 3-e, 51/1-3, 57/7, Altı ay Hapis Cezasının iki yıl süre ile 

Ertelenmesine, sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa PTT vasıtası ile tebligat yapılamadığı, Emniyetçe 

yapılan adres araştırmasında da tebligata açık adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı tebligat 
Kanunu ilgili maddesi gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanen tebliğine. 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ 
tarihinden itibaren de 7 gün içerisinde Yargıtay Temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde Hükmün 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 8753 

—— •• —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/9697 

Suç : Resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 
Suç Tarihi : 06.03.2012 

Sanık : Kemal ALIR: 37282156576 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve Fadime oğlu, 

Çorum - 01.02.1961 doğumlu, Çorum İli Çorum - Merkez İlçesi Evciyenikışla 

Mahallesi/Köyü Cilt No: 82, Hane No: 20, BSN: 11’de nüfusa kayıtlı, Dutluk 
Mahallesi 1034/1 Sokak No: 16 İç Kapı No: 1 Mamak/ANKARA adresinde 

oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nden verilen 17.07.2014 gün ve 2012/459 Esas - 2014/403 Karar sayılı hükmün sanık 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanığın resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 

suçundan verilen hükme yönelik temyiz başvurusunun adli para cezasının miktarı itibariyle kesin 

olup temyizi mümkün bulunmadığından REDDİNE, resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı 

verilen mahkumiyet hükmünün ONANMASI isteyen 29.09.2016 gün ve 11/2014/330796 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 9305/1-1 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2016/9475 

Suç : Mühür Bozma 

Suç Tarihi : 08/08/2012 

Sanık : Veysel ATAKAN: 32429081964 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet ve Döne 
oğlu, Pazarcık - 01/01/1983 doğumlu, Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi 

Nefsidoğanlı Mahallesi/Köyü Cilt No: 26, Hane No: 78, BSN: 9’da nüfusa 

kayıtlı, Kızılsaray mahallesi 86. Sokak No: 15/A Altıparmak apartmanı 

Muratpaşa/ANTALYA adresinde oturur. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nden 

verilen 16/06/2014 gün ve 2013/704 Esas - 2014/437 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

sanık hakkında kurulan MAHKUMİYET hükmünün BOZULMASI, isteyen 24/06/2016 gün ve 

11/2014/327444 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 
 9306/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Bandırma Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 

arsa 19.10.2016 tarih ve 1058 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 9.500.000 - TL muhammen satış 
bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 285.000-TL dir. 
İhale bedeli İhalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde; 
1) Peşin olarak veya, 
2) Taksitli olarak aşağıdaki şartlar ile ödeyecektir. 
a) İhale bedelinin %25’i peşin ödenecek, 
b) İhale bedelinin bakiye %75’i en fazla 3 eşit taksitte 1’er ay ara ile ödenecektir. (Peşinat 

ile birlikte en fazla 4 aylık periyotta 4 taksit) 
c) Peşin ödemeden sonra kalan bakiye ihale bedeli yasal tecil faizi ile alıcıdan tahsil 

edilecektir. 
d) Tapu devri; İhale bedeli ve taksitli ödemede tecil faizi tamamen ödendikten sonra yapılacaktır. 
Taşınmazın ilk ihalesi 09/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen 

salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 
görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 16/11/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte 
yapılacaktır. 
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Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 
görülebilir, 50 - TL karşılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza 

sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak 
edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 
taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 
belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

İlan olunur. 9311/1-1 

—— • —— 
SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık İktisadi 

İşletmesi, THK Havacılık Vakfı ve Vakıf şirketlerinin envanterinde/bünyesinde bulunan, 
a) Hava araçlarının gövde (savaş risk sigortası dahil) ile zorunlu 3’üncü şahıs mali 

mesuliyet ve mali mesuliyet (koltuk) sigortaları, 
b) Uçucu ve uçuşla ilgili personellerin, kursiyerlerin ve Ankara ile İzmir İllerinde bulunan 

paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza sigortaları ile güvenlik personeli için özel 
güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortaları, 

c) Maddi duran varlıkların sigortaları, 
d) THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan taşınmaz malların DASK sigortaları ile 

bu taşınmazlardan yapı ve muhteviyat açısından önem arz edenlerin niteliklerine göre yangın, su 
baskını, doğal afet, hırsızlık, terör sigortaları, 

e) Kara araçlarının motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, kasko, zorunlu taşımacılık 
mali mesuliyet, yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları, 

f) THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan ve işletmeciliğini THK Gökçen Havacılık 
İktisadi İşletmesinin yaptığı hava araçlarının gövde ve zorunlu havacılık sigortaları ve 2017 yılı 
içinde THK envanterine girecek olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile yıl içinde THK Genel 
Başkanlığı bünyesine katılacak personellerin sigorta işlemlerinin 01.01.2017 tarihinden geçerli 
olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 05 Aralık 2016 Pazartesi günü saat: 14.30’da 
kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
Genel Evrak Kısmına vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.- TL (İkiyüzelli) karşılığında Türk Hava 
Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim 
Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 77 - 78 - 80 
 9396/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
17.10.2016 TARİH VE 29860 SAYILI RESMİ GAZETE YAYINLANAN 2016/423345 

İKN MUHTELİF SAC ve YUVARLAK ÇUBUK TEMİNİ İHALEMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR. 
 9392/1-1 
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KÖMÜR KIRMA BİNASINDA KULLANILAN KIRICI, MANŞON, MİL VE DİŞLİLERİN 
İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 (Dahili: 1148) 

Faks: (0344) 524 24 08 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : feyzanur.arslan@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
A - a) Dosya No : 2016/51 
b) Niteliği, türü ve miktarı : DIŞ TESİS BAKIM SERVİSİNİN İHTİYACI OLAN 

KÖMÜR KIRMA BİNASINDA KULLANILAN 
KIRICI, MANŞON, MİL VE DİŞLİLERİN İMALİ 
VE TESLİMİ 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme 
Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 
e) İhale tarihi ve saati : 10.11.2016 Saat: 14.00 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 
b) Şartname bedelinin  
    yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 
  Afşin Ziraat Bankası Şb: TR17 0001 0003 9037 7120 

4354 40 no'lu hesaba 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 
6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 
fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 
doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 9325/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın 2016/2017 yılı pancar kampanyasında fabrikanın muhtelif kısımlarında 

temizlik ve malzeme taşıma işçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2016/436860 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ 
Konya 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi :  
2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2016/2017 kampanya döneminde 6 (altı) 

adet personel çalıştırılması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : Fabrikamızın 2016/2017 kampanya süresi (tahmini 120 

gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarih - Saati : 07/11/2016 - 14.30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 
Kanunlara tabi değildir. 9326/1-1 
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İHALE KOMİSYON EK KARARI 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 
KARAR NO : 4 
İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamışİlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 205 

ada 1 parselin satışı 
İHALE TARİH VE SAATİ : 19.07.2016 günü, saat: 15.30 
İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 
Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 205 

ada 1 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 3.213,00 m2 taşınmazın satışı. 
Yönetim Kurulumuzun 04/02/2015 tarihli ve 2/29 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 205 ada 1 
parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 3.213,00 m2 taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 
Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonunca; 

• 19.500,00 (Ondokuzbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim 
SAVSİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim SAVSİN'in sözleşmeyi 
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 27.09.2016 Tarih ve 19/274 sayılı 
Kararı ile onaylanmıştır. 9265/1/1-1 

————— 
İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 5 
İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 225 

ada 4 parselin satışı 
İHALE TARİH VE SAATİ : 19.07.2016 günü, saat: 16:00 
İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 
Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 225 

ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 366,00 m2 taşınmazın satışı. 
Yönetim Kurulumuzun 04/02/2015 tarihli ve 2/29 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 225 ada 4 
parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 366,00 m2 taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 
Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonunca; 

• 1.850,00 (Binsekizyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gökhan 
TEMEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gökhan TEMEL’'in sözleşmeyi 
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 27.09.2016 Tarih ve 19/274 sayılı 
Kararı ile onaylanmıştır. 9265/2/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kazan Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Satıkadın 

Mahallesi tapulamasına kayıtlı 14 (ondört) adet bağımsız bölüm, 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, 
toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.  

3 - İhale 04.11.2016 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. 
Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.  

4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir. 
5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
a - İkametgâh belgesi, 
b - Nüfus cüzdanı örneği, 
c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, 
d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı, 
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak 
belgeler;  

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün 
mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Mahalle Ada Parsel Cinsi Alan (M²) Kat 
Toplam 

Değeri (¨) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (¨) 

Satıkadın 1124 1 

1 NOLU BÜRO 84,65 m² 1 ¨ 87.500,00. ¨ 2.625,00. 

2 NOLU BÜRO 76,25 m² 1 ¨ 84.000,00. ¨ 2.520,00. 

3 NOLU BÜRO 80,60 m² 1 ¨ 91.000,00. ¨ 2.730,00. 

4 NOLU BÜRO 84,65 m² 2 ¨ 87.500,00. ¨ 2.625,00. 

5 NOLU BÜRO 76,25 m² 2 ¨ 84.000,00. ¨ 2.520,00. 

6 NOLU BÜRO 80,60 m² 2 ¨ 91.000,00. ¨ 2.730,00. 

7 NOLU BÜRO 84,65 m² 3 ¨ 87.500,00. ¨ 2.625,00. 

8 NOLU BÜRO 76,25 m² 3 ¨ 84.000,00. ¨ 2.520,00. 

9 NOLU BÜRO 80,60 m² 3 ¨ 91.000,00. ¨ 2.730,00. 

10 NOLU BÜRO 84,65 m² 4 ¨ 87.500,00. ¨ 2.625,00. 

11 NOLU BÜRO 133,00 m² 4 ¨ 143.500,00. ¨ 4.305,00. 

12 NOLU BÜRO 80,60 m² 4 ¨ 91.000,00. ¨ 2.730,00. 
13 NOLU 
ASMA KATLI 
DÜKKÂN 

48,05 m² ZEMİN ¨ 108.500,00. ¨ 3.255,00. 

14 NOLU 
ASMA KATLI 
DÜKKÂN 

261,95 m² ZEMİN ¨ 560.000,00. ¨ 16.800,00 

 9406/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kazan Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi 

tapulamasına kayıtlı 221406 ada 1 parsel numaralı 22.716 m² yüzölçümlü Küçük Sanayi arsası; 

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 46, 46 ve 47’nci maddeleri gereğince maddeleri gereğince 

Açık Arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, 

toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.  

3 - İhale 04.11.2016 Cuma günü saat 10.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. 

Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.  

4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir. 

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a - İkametgâh belgesi, 

b - Nüfus cüzdanı örneği, 

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz, 

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı, 

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak 

belgeler;  

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün 

mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 

Mahallesi Cinsi Ada Parsel 
Alan 

(M²) 

Arsa M² 

Bedeli (¨) 

Toplam 

Bedeli (¨) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (¨) 

Kayı Arsa 221406 1 22.716,00 m² ¨ 40,00. 
¨ 908.640,00. 

+ %18 KDV  
¨ 27.300,00 

 9407/1-1 
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KINALI-TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE-SAVAŞTEPE OTOYOLU PROJESİ MALKARA- 

ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-  

İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER  

ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE  

İHALE EDİLECEKTİR 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İhale Konusu 

İhale Dosyası Satış 

Bedeli (KDV Dahil) 

Geçici Teminat 

Tutarı 

İhale 

Tarih/Saati 

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale 

(1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) 

Kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) 

Modeli Kapsamında Tüm İstekliler 
Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü 

ile Yaptırılacaktır. 

100.000 TL  

(YüzbinTürk Lirası) 

100.000.000 TL 

(Yüzmilyon 

Türk Lirası) 

26/01/2017                                                                                         

10:30 

 

1 - “Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 

Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi”nin Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 
sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 26/01/2017 günü saat 10:30’da Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok 

Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler 
arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - İHALENİN KONUSU: “Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi 

Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu 

Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme 

süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve 

taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye 

devredilmesidir. 
3 - İstekliler; ihale dosyasını 02/11/2016 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 

dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek 

isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 
Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında 

Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını 

alabileceklerdir. 
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4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk 

Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 

tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 

Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 

esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.  

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.  

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere duyurulur. 9393/1-1 

—— • —— 
TAÇ KAPAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin 

ihtiyacı olan taç kapaklar idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır.  

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %1’i nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” 

adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 12.12.2016 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.12.2016 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9395/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 
alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. Giriş 
Kapısı Yanı DİYARBAKIR  

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/07/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile) : 8.928.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 624.960 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 
veya Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. Giriş Kapısı Yanı DİYARBAKIR adreslerinde 
görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu 
odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9214/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.- TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 

yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin: Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ile  kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı 
Sokağın  Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 
Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin: Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden 
başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile 
kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site 
Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım 
içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

3 - Van Sekizinci Noterliğinin: Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 
kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 
kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde. 9387/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604 nolu Sokak ile kesiştiği 

noktadan başlayarak Petrol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının her iki tarafında ve 
bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiştiği yerden 
başlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yer, 
Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yer, 
Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiştiği yer ve 33. 
Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda 
ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 
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3 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

4 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu 
Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, 
Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı 
ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri 
yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve 
İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve 
bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin;  Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

6 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu 
ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank 
Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 
bir yerde, 

7 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 
509.Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın 
Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini 
keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender 
Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu 
Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile 
kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham 
Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat 
Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin 
başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla 
kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir 
Caddesi ve 92. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 
yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 
üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 
Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile 
kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

11 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. 
Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün 
güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde ve Turgut Özal Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak 
Devrim Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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12 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 
1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 
cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 
olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 
olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere 
kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 
Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere 
kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 
İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 
Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 
Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 
Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 
bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

15 - Siirt İkinci Noterliğinin; Şehrin girişinden sol kol üzerindeki Hükümet Caddesiyle 
Nihat Aykut Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Nihat Aykut Caddesinden devamla bu 
Caddenin Güreş Caddesine bağlandığı yoldan (Güreş Caddesinin sol tarafı 2. Noterlik olmak 
üzere) Tillo (Şeyh'ül Hazin) Caddesi üzerinden Doğan Caddesi, Şeyh Musa Caddesinden Eruh - 
Şırnak Çevre Yolu bağlantısına kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

16 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye 
Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile 
kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı 
ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan 
Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar 
üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi 
üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı 
Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk 
Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından 
başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı 
üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 
100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

18 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği 
yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet 
Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu 
cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 9388/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Help Focus Eğitim ve Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER: Ömer Kaan Birol Varol, Mustafa Aktaş, Haydar Karayünlü, Zeki 

Aydın 
VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2016 tarihinde kesinleşen 12/07/2016 
tarihli ve E: 2015/290, K: 2016/266 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Her alanda öğrenim gören, ancak maddi açıdan yoksul bulunan 
öğrencilere nakit yada ayni yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit) 
YÖNETİM KURULU: Ömer Kaan Birol Varol, Mustafa Aktaş, Haydar Karayünlü, Zeki 

Aydın 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9312/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Beşiktaş Sağlık, Eğitim, Turizm, Çevre, Spor, Sosyal Yardım ve 

Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Murat HAZİNEDAR, Rıfat ÖRNEK, Kenan YÜZER, Murat 

DENİZER, Rasim Uğur BAŞLANGIÇ, Ayşe ÇAMUR, Kurthan GÖNÜL, Selim OKTAY, 
Didem GÜNER, Dursun DOĞAN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2016 tarihinde kesinleşen 29/06/2016 
tarihli tavzih kararlı 19.04.2016 tarihli ve E: 2016/25, K: 2016/199 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanlara mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ilmi, ekonomik, 
spor ve sosyal hizmet alanlarında yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim 
düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, sosyal dayanışmayı sağlayarak toplumun her 
kesimini bu konularda aydınlatmak ve hizmetler sunmak, turizmin gelişmesine destek olmak, 
çevre konusunda gerekli yatırımlarda ve araştırmalarda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000 TL (BeşyüzbinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Murat HAZİNEDAR, Murat DENİZER, Ayşe ÇAMUR, Rasim 

Uğur BAŞLANGIÇ, Dursun DOĞAN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tüzel kişiliğini 

sona ermesinden sonra son yılın bilançosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığı Beltaş 
Eğitim Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfına devredilir 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9313/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Dil ve Sistem Vakfı. 
VAKFEDENLER: Rüştü Burak EKE. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.09.2016 tarihinde kesinleşen 19.07.2016 
tarihli ve E: 2015/515 K: 2016/289 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Çeşitli iletişim yöntemlerini ve araçlarını kullanarak insanların dil 
yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için, bireylere ve kurumlara çeşitli eğitimler 
vermek, yayınlar yapmak, toplantılar düzenlemek, bilimsel araştırma projeleri yapmak, projelere 
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katılmak veya desteklemek, dil ve iletişim alanlarında eğitim gören öğrencilere lisans ve 
lisansüstü düzeyde burs sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: “Toprağın Dili” koleksiyonundan 25.000 TL değerli olarak 
belirlenen Menekşe Lokumluk ile 30.000 TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıf amaçları 

doğrultusunda hangi kurumu ve kuruluşa devredileceği hususunda mütevelli karar verecektir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9314/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Gündoğdu Ailesi Yardım, Sağlık, Kültür ve Eğitim Vakfı (kısa adı 

Gündoğdu Vakfı). 
VAKFEDENLER: Gökhan Gündoğdu, Yunus Gündoğdu, Gündoğdu Holding AŞ (Tic. 

Sicil No: 45370) 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.06.2016 tarihli ve E: 2016/331 K: 2016/239 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Gündoğdu Ailesi’nin dirlik, düzeni, aileye yaraşır bireyler yetişmesi, 
aile adının anılması ve Gündoğdu Ailesi tarafından yapılan tüm yardımları kurumsallaştırmak, 
yapılan tüm hayır ve hasenatı kayıt altına almak, aile dışından yapılmak istenen ve yapılacak tüm 
hayır ve hasenatı ihtiyaç sahiplerine yönlendirmek. Ayrıca Gündoğdu Holding A.Ş. ve 
iştiraklerinde çalışan tüm insanların dirlik, düzen içerisinde insanca bir arada kalmalarını 
sağlayacak projelere destek vermek ve çalışanlarına maddi yardımlarda bulunmak ve vakıf 
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 (YüzbinTürkLirası) nakit. 
VAKFIN YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Herhangi bir 

nedenle vakfın kapatılması veya amacını gerçekleşmesinin olanaksız bir duruma gelmesi halinde 
Gündoğdu Vakfı, vakıf mütevelli heyeti kararı. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9315/1-1 
—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 
İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 29.07.2016 gün ve 8114913 ceza kararı 
Ayşegül KINIKLIOĞLU - Kütükçü Alibey Ortaokulu Eski Öğretmeni 
1 - 25-26 Kasım 2015 tarihinde yapılan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ortak 

sınavının sınav evrakının değerlendirmesi sonucunda Özel Büyük Ortaokulunun 4 no'lu 
salonunda sınava giren adayların Türkçe Dersine ait aday yoklama listesinde imzaların olmadığı, 

İddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince UYARMA 
cezası ile tecziye edilmeniz gerekirse de savunmanızın değerlendirilmesi sonucunda bu ceza 
uygulanmamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9321/1-1 
—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı 
ilanımızda Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 adet Yardımcı 
Doçent kadrosu ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı 1 adet Yardımcı Doçent 
kadrosu ve Radyo Televizyon Anabilim Dalı 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu ilanı iptal 
edilmiştir. 

İlan olunur. 9398/1-1 
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Düzce Üniversitesinden: 
26.10.2016 TARİHLİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek 
Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet 
hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. 
Başvuru Tarihleri: 26.10.2016-09.11.2016'dır. 

 

BİRİM 
BÖLÜM/ANA. 
DALI/PROG. UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

Eğitim Fak. 
Fen Bilgisi Eğitimi 

AD 
Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Biyoloji Eğitimi alanında 
doktora yapmış ve çevre 
eğitimi alanında kavramsal 
anlama ve kavram yanılgısı 
tanı testi geliştirme konularında 
çalışmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fak. 

Analiz ve 
Fonksiyonlar 
Teorisi AD 

Profesör 1 1 
İntegral eşitsizlikleri 
konusunda çalışmış olmak 

Eski Türk 
Edebiyatı AD 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 

16. Yüzyıl Klasik Türk 
Edebiyatı Divanları üzerine 
bağlam çalışmalar yapmış 
olmak. 

Kurumlar 
Sosyolojisi AD 

Yardımcı 
Doçent 

1 1 

Sosyoloji alanında doktora 
yapmış ve gecekondulaşma - 
kentsel dönüşüm konusunda 
çalışmış olmak. 

Sistematik Felsefe 
ve Mantık AD 

Yardımcı 
Doçent 

5 1 

Felsefe alanında doktora 
yapmış ve Amerikan 
Natüralizmi konusunda 
çalışmış olmak 

Uygulamalı 
Matematik AD 

Yardımcı 
Doçent 

5 1 
Komformobile diferansiyel 
denklemlerin radial çözümleri 
konusunda çalışmış olmak. 

İşletme Fak. 
Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Profesör 1 1 

Yönetim ve strateji bilim 
alanında doçent olmak, 
rekabet stratejileri ve 
inovasyon konularında 
çalışmış olmak. 
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BİRİM 
BÖLÜM/ANA. 
DALI/PROG. UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

Sanat 
Tasarım ve 
Mimarlık 

Fak. 

Mimarlık AD 
Yardımcı 
Doçent 

1 1 

Mimarlık Bölümü mezunu 
olmak ve Peyzaj Mimarlığı 
alanında lisansüstü 
eğitimini yapmış olmak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tıp Fak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları AD 

Yardımcı 
Doçent 

3 1 
Çocuk gastroentoroloji yan 
dal uzmanı olmak. 

Dermatoloji AD 
Yardımcı 
Doçent 

4 1 
Adneksiyal hastalıklarda 
dermatoimmünolojik 
çalışma yapmış olmak. 

İç Hastalıkları AD 
Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Diyabetes mellitusda 
mikrovasküler komplikasyon 
yönetimi konusunda çalışmış 
olmak. 

Halk Sağlığı AD Profesör 1 1 
Hava kirliliği ile ilgili 
çalışma yapmış olmak. 

Kardiyoloji AD Doçent 1 1 
Konjenital işitme engelli 
çocuklarda QT süresi 
konusunda çalışması olmak. 

Kardiyoloji AD 
Yardımcı 
Doçent 

1 1 

Koroner yavaş akım 
fenomeni ve serum SLOX-I 
düzeyi konusunda çalışmış 
olmak. 

Kardiyoloji AD 
Yardımcı 
Doçent 

1 1 
Kardiyak sendrom X ve 
subklinik aterosklerozis 
konusunda çalışmış olmak. 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon AD 

Yardımcı 
Doçent 

1 1 

Çift lümenli tüp ve tek 
lümenli tüp entübasyonunun 
hemodinamik yanıta etkileri 
konusunda çalışmış olmak. 

Genel Cerrahi AD 
Yardımcı 
Doçent 

5 1 

Tiroid cerrahisinde sinir 
monitorizasyonu ile ilgili 
çalışması olmak ve ERCP, 
yara bakımı konusunda 
tecrübeli olmak. 

Göğüs Cerrahisi 
AD 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Akciğer kanserli olgularda 
definitif tedavi sonrası 
cerrahinin etkinliği konusunda 
çalışmış olmak. 
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BİRİM 
BÖLÜM/ANA. 
DALI/PROG. UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tıp Fak. 

Göz Hastalıkları 
AD 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 
Multipl sklerozisin göz 
üzerindeki etkileri konusunda 
çalışma yapmış olmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum AD 

Doçent 2 1 

Üremeye yardımcı tedavi 
klinik uygulamaları sertifika 
sahibi olmak ve tek insizyon 
gazsız laparoskopi alanında 
çalışmış olmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum AD 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Gestasyonel diyabetes 
mellitusun D vitamini 
yüzeyi ile ilişkisi konusunda 
çalışmış olmak. 

Kalp ve Damar 
Cerrahisi AD 

Yardımcı 
Doçent 

3 1 
Pulmoner tromboemboli ve 
pulmoner hipertansiyon 
konusunda çalışmış olmak. 

Patoloji AD Doçent 1 1 
Dermatopatoloji konusunda 
deneyimli olmak. 

Patoloji AD 
Yardımcı 
Doçent 

4 1 
Moleküler patolojide eğitimli 
ve deneyimli olmak. 

Plastik Rekon. 
Estetik Cerrahi AD 

Yardımcı 
Doçent 

3 1 
Asetilalkaninin yara iyileşmesi 
üzerine etkisi konusunda 
çalışmış olmak. 

Fizyoloji AD Profesör 1 1 
Fizyoloji alanında tıpta 
uzmanlık yapmış olmak. 

Ziraat ve 
Doğa 

Bilimleri 
Fak. 

Bitki Koruma Profesör 1 1 

Doçentliğini Bitki Koruma 
alanında almış ve tarla 
bitkileri zararlıları ve istilacı 
böcekler ile biyolojik 
mücadele konusunda çalışmış 
olmak. 

Tarla Bitkileri Doçent 1 1 

Doçentliğini Biyoloji alanında 
almış ve bitki hastalığı (tarla 
bitkileri hastalıkları) vektörü 
böcekleri konusunda çalışmış 
olmak. 

Düzce 
Meslek 

Yüksekokulu 

Kontrol ve 
Otomasyon 

Teknolojisi Pr. 

Yardımcı 
Doçent 

1 1 
FPGA Tabanlı Kaotik 
rastgele sayı üreteci alanında 
doktora yapmış olmak. 

 9304/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki 
ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte / Birim 
Bölüm / 
Program Uzmanlık Alanı / Aranılan Özellikler 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

İletişim Fakültesi 
Yeni Medya 

ve 
Gazetecilik 

Gazetecilik Alanında Doktora 
mezunu olmak ve Gazetecilik 
Alanında Doçentliğini almış olmak 

Prof. Dr. 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 
Psikoloji Alanında Doktora Mezunu 
olup, Klinik Psikoloji Alanında 
Deneyim Sahibi olmak 

Prof. Dr. 2 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji 
Psikoloji Alanında Doktora Mezunu 
olup, Klinik Psikoloji Alanında 
Deneyim Sahibi olmak 

Doç. Dr. 2 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Tıp Fakültesi mezunu olup 
Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji 
Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları 
alanında uzmanlığını ve Doçentliğini 
almış olmak. 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Perfüzyon 
Teknikleri 

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini 
almış olmak 

Prof. Dr. 1 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik 

Göz Hastalıkları alanında Doçentliğini 
almış olmak 

Prof. Dr. 1 

 
Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) 
takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla 
başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekir. 

Başvuru Adresi: 
Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) 
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No: 14 Üsküdar - İSTANBUL 
Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842) 9405/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  16.06.708 
Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 -271 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 6134 BURSA 
Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde, I. derece Arkeolojik Sit alanında 

bulunan özel mülkiyete ait, 1444 ada-4 ve 1446 ada-10 parsellerin sit derecesinin gözden 
geçirilmesi talebine yönelik olarak alınan Kurulumuzun 11.09.2015/4816 sayılı kararı 
doğrultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma 
kazısının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 11.07.2016 gün ve 2573 ve 01.08.2016 gün ve 2815 sayılı yazıları ile Müdürlüğün 
21.09.2016 gün ve 4966 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde, I. derece Arkeolojik Sit alanında 
bulunan özel mülkiyete ait, 1444 ada-4 ve 1446 ada-10 parsellerin sit derecesinin gözden 
geçirilmesi talebine yönelik olarak alınan Kurulumuzun 11.09.2015/4816 sayılı kararı 
doğrultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma 
kazısının sonucunda 1446 ada-10 parseldeki duvar kalıntısı haricinde herhangi bir kalıntıya 
rastlanılmamış olduğu ve yüzeyde gözlemlenen seramiğin Hisartepeden akıntı yoluyla geldiği 
anlaşıldığından, Müze Müdürlüğünün taşınmazların sit derecelerinin yeniden belirlenmesinin 
yararlı olacağı yönündeki görüşü de dikkate alınarak, 1446 ada-10 parselin kalıntılara rastlanılan 
kısım haricindeki bölümü ile 1444 ada-4 parselin tamamı ve bu taşınmaz içerisinde bulunan 
yüksek gerilim hattı direğine ait 5 parseli kapsayacak şekilde kararımız eki paftada sınırları 
belirlenen alanın sit derecesinin, K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate 
alınarak 3.derece Arkeolojik sit olarak değiştirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 16.03.18 
Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 271 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 6148 BURSA 
Bursa ili, İznik ilçesinde, Yeşilcami mahallesindeki 1.ve 2. Derece Arkeolojk sit alanında 

bulunan Abdulvahap tepesinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kullanımındaki 93 ada-89 ve 90 parsellerde Kurulumuzun 09.10.2015/4917 sayılı 
kararı gereğince İznik Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısı 
çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 21.06.2016 gün ve 2417 ve 21.09.2016 gün ve 3335 sayılı yazısı ile Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.06.2016 gün ve 117743 sayılı yazısı Müdürlüğün 
21.09.2016 gün ve 4960 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, İznik ilçesinde, Yeşilcami mahallesindeki 1.ve 2. Derece Arkeolojk sit alanında 
bulunan Abdulvahap tepesinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kullanımındaki 93 ada-89 ve 90 parsellerde Kurulumuzun 09.10.2015/4917 sayılı 
kararı gereğince İznik Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısı 
çalışmasının sonucunda bir adet İslami mezar dışında kalıntıya rastlanılmadığı anlaşıldığından, 
söz konusu taşınmazların sit derecesinin KTVKYK’nunun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı 
dikkate alınarak 3.derece Arkeolojik sit alanına dönüştürülmesine, 1.derece Arkeolojik sit alanın 
geri kalan kısmının derecesinin irdelenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilerek sonuçlarının 
Kurulumuza iletilmesine; 

2863 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartları olarak belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif proje ve 
Taşınmazların 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı dikkate alınarak hazırlanacak 
önerinin Kurulumuza iletilmesine;  

Proje kapsamındaki Maliye Hazinesine ait ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 
kullanımındaki 93 ada-89 ve 90 parsellerin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak 
tahsisinin gerçekleştirilebileceğine; 

Yukarıda belirtilen hususlar tamamlandıktan sonra, Kurulumuza önceden iletilen çevre 
düzenleme projesinin değerlendirilebileceğine; 

Kurulumuzun 11.02.1990/969 sayılı kararıyla “Abdulvahap Dede Türbesi” olarak tescil 
edilen, Kurulumuzun 16.11.1992/2811 sayılı kararıyla “Abdulvahap Tepesi” olarak tescilinin 
devamına karar verilen ve anılan karara konu anıt fişinin “Abdulvahap Türbesi ve Mescid” olarak 
düzenlendiği anlaşılan 93 ada-89 parselde, Türbe yapısı bulunmadığı, Mescit yapısının ise yakın 
dönemde inşaa edildiği ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımadığı 
anlaşıldığından, tescil kaydının “Abdulvahap Dede Mezarı” olarak düzeltilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

I 
 16.06.749 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 271 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 6133 BURSA 
Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde sit alanı dışındaki 1383 ada-31parselde 

Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalışmasına 
ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.08.2016 gün ve 2962 sayılı yazısı ve 
Müdürlüğün 21.09.2016 gün ve 4960 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde sit alanı dışındaki 1383 ada-31parselde 
zeytin ağaçlarının iş makinesiyle sökümü sırasında kiremit parçalarına rastlanılması sonrasında 
Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılan kazı çalışmalarında, alanın nekropol 
olduğu anlaşıldığından, Müze Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda, sınırları kararımız ekindeki 
paftada belirlenen alanın K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 
3.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 10.00.488 
Toplantı Tarihi ve No : 01.10.2016 - 272 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.10.2016 - 6175 BURSA 
Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Düzoba mahallesi, Kirazeğleksırtları mevkiinde bulunan orman 

mülkiyetindeki 112 ada-232 parsele yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalışmasına ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve 2927 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 21.09.2016 gün ve 
4961 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Düzoba mahallesi, Kirazeğleksırtları mevkiinde bulunan orman 
mülkiyetindeki 112 ada-232 parselde 2863 sayılı Kanunun 9.ve 57. maddeleri ile 
K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararına aykırı gerçekleştirilen kaçak kazıyı yapan 
ve yaptıranlar hakkında gerekli yasal soruşturmanın gerçekleştirilerek sonucundan Kurulumuza 
bilgi verilmesine; 

Kaçak kazı sonucunda tahrip edilen tümülüsün bulunduğu alanın, Müze Müdürlüğü 
tarafından önerildiği şekilde 2863 sayılı Kanun ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke 
Kararı doğrultusunda 1.derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; 

Tümülüse yönelik olarak kurtarma kazısı gerçekleştirilmesinin tavsiyesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.03.175 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 271 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 6149 BURSA 

Bursa ili, İznik ilçesi, Elbeyli mahallesi, H23a.04c.C pafta, bir bölümü 351, 375 ve 376 

parselde bir bölümü de yolda kalan, BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla 

koruma grubu 1.grup olarak belirlenen, Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 5144 sayılı kararıyla 

rölövesi uygun bulunan Kuruköprü’nün araştırma kazısı sonrası hazırlanan kazı rölövesine ilişkin; 

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 29.06.2016 tarih ve E.158651 sayılı yazısı ile araştırma 

kazısına ilişkin; Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün …05.2016 tarih ve 150 sayılı 

yazısı okundu, ekleri kazı rölövesi ve Müze raporu incelendi, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü 

Teknik Temsilcisinin katılımıyla yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa ili, İznik ilçesi, Elbeyli mahallesi, H23a.04c.C pafta, bir bölümü 351, 375 ve 376 

parselde bir bölümü de yolda kalan, BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla 

koruma grubu 1.grup olarak belirlenen, Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 5144 sayılı kararıyla 

rölövesi uygun bulunan Kuruköprü’ye ilişkin olarak; 

- Hazırlanan kazı rölövesinin bilgi olarak arşive alınmasına, kazı çukurlarının 

kapatılabileceğine, Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 5144 sayılı kararıyla değerlendirilen 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin kazı rölövesinde ortaya çıkan veriler doğrultusunda 

yeniden hazırlanarak Kurulumuza getirilmesine,  

- BKTVKK’nun 16.04.2004 tarih ve 10458 sayılı mükerrer tescil kararında, köprünün 

sehven “İnikli Köyü, 350, 351 ve 375 parseller” de yer aldığı belirtilmiş olup yapılan araştırma 

kazısı sonrasında köprünün aslında “Elbeyli Mahallesi, 351, 375 ve 376 parseller” de yer aldığı 

anlaşıldığından, tapuda “İnikli Köyü, 350, 351 ve 375 parseller” üzerine konulan “korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin iptal edilerek anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik 

uyarınca tapuda “Elbeyli Mahallesi, 351, 375 ve 376 parseller” üzerine “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konularak belgesinin Kurul Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 

- Tapuda, Elbeyli Mahallesi, 351, 375 ve 376 parsellere BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih 

ve 1564 sayılı kararıyla belirlenen “1.grup koruma grubu şerhi” nin de konularak belgesinin 

Kurul Müdürlüğü’ne iletilmesine, 

- BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla belirlenen “koruma alanı 

paftası”nda köprünün yerinin yanlış işaretlendiği anlaşıldığından araştırma kazısı sonrası çıkan 

veriler de dikkate alınarak “koruma alanı”nın yeniden düzenlenerek Kurulumuza getirilmesine 

karar verildi. 9334/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 16.01.292 
Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016 - 273 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.10.2016 - 6198 BURSA 
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçük Kumla mahallesi, 326 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın 

mail-i inhidam durumunun değerlendirilmesine ilişkin; Gemlik Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih ve 8556 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlüğün 
28.09.2016 tarih ve 5097 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçük Kumla mahallesi, 326 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın 
2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 
2863 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil 
edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 
2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan 
ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, mail-i 
inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için ivedilikle rölövenin Kurulumuza iletilmesine, bu 
aşamada yapı ve çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli  önlemlerin ilgililer ve 
Belediyesince alınmasına karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9385 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer

Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Avrupa Birliği ve İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
— Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil

Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

(SGM-2016/22)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/45)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/47)

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2016 Tarihli ve 6541 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/10459 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/798 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/870 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 29/6/2016 Tarihli ve 2014/4077 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 28/9/2016 Tarihli ve 2014/5097 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 25/10/2016 tarihli ve 29868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğler, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Bakanlığa Vekâlet
Etme İşlemi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


