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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz öğretiminde bir öğrenci, kayıtlanacağı dersin/derslerin haftalık teorik, pratik, uygulama
ve laboratuvar ders saatleri toplamının on beş saati aşmaması koşuluyla en fazla dört ders ala-
bilir.”

“(5) Hazırlık sınıfı öğrencileri, bu programı tamamladıkları yılın yaz öğretimi progra-
mından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlarına veya final sınavlarına sağ-
lık mazeretleri nedeniyle girememiş olan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret
sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerinde
ise, bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının haklı ve geçerli görmesi halinde, mazeret sınavı
hakkı verilebilir. Programlanmış mazeret sınavına giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sı-
navı açılmaz. Aynı nedenlerle öğrencinin isteği üzerine; bölüm/program/anabilim dalı başkan-
lığının önerisi, fakülte, enstitü veya yüksekokulun dekan veya müdürünün onayı ile öğrencinin
yaz öğretimi kaydı iptal edilebilir. Bu durumda öğrencinin yaz öğretimi için ödemiş olduğu
ücret iade edilmez.”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir öğrenci birden çok üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün yaz öğretiminden,
kendi programındaki eşdeğer sayılacak dersin/derslerin haftalık teorik, pratik, uygulama ve la-
boratuvar ders saatleri toplamının on beş saati aşmaması koşuluyla en fazla dört ders alabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Balıkesir Üniversitesi enstitüleri tarafından

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve 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) Akademik takvim: Üniversite Senatosu tarafından belirlenen eğitim-öğretim yılını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalının fiilen eğitim

öğretim görevi yapan tam zamanlı tüm öğretim üyelerinden ve doktoralı öğretim görevlilerin-
den oluşan kurulu, disiplinlerarası yürütülen programlarda ise bu programlarda görev alan öğ-
retim elemanlarından oluşan kurulu,

d) BAUNMYDS: Balıkesir Üniversitesi Merkezi Yabancı Dil Sınavını,
e) Bilim dalı: Enstitülerin ilgili anabilim dalına bağlı bilim dalını,
f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksiklik-

lerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren ders tamamlama eğitimini,
g) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders, seminer, tez ve dönem projesi ile ilgili

rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere

enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından uygun bulunan ve üç yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2008 26875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/6/2011 27971
2- 6/7/2012 28345 (Mükerrer)
3- 26/6/2013 28689
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h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) Enstitü: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
i) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitü için tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

j) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (i) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

k) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları,
müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

m) GMAT: ÜAK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gö-
ren “Graduate Management Admission”ı,

n) GRE: ÜAK tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören
“Graduate Record Examination”ı,

o) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi gören öğ-
rencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan öğretim üyesini,

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

p) Kredi: Bir saatlik teorik ders veya uygulama, alan ya da atölye çalışması veya labo-
ratuvar/klinik çalışmasının yarısını ya da AKTS’ye göre karşılığını,

r) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti üniversite
tarafından belirlenen öğretim programını,

s) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
t) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanla-

rına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta ye-
terlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

u) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ü) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya

ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,
v) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine da-

yanan, öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan ve başarılı veya başarısız olarak
tez danışmanı tarafından değerlendirilen kredisiz dersi,

y) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
z) Tez izleme komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değerlendir-

mek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı ol-
mak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
bb) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü

ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi
yanında öğrencilerin bilimsel etik, çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullana-
bilme ve alanındaki güncel literatürü belirleyip izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini
kapsayan teorik dersi,
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cc) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
çç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
dd) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü ku-
rulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ee) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ff) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
gg) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması

gereken dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,

İlan, Başvuru, Kabul ve Kayıt

Programların açılması
MADDE 4 – (1) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının talebi,

ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir

başka enstitü anabilim dalı veya lisansüstü programı açılabileceği gibi, disiplinlerarası enstitü
anabilim dalı veya lisansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

(3) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik prog-
ramlarından oluşur.

(4) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür.

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

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, her yıl Ekim ve Mart

ayları sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca enstitü müdürlüğüne önerilir. Bu kontenjanlar enstitü
kurulunca en geç Kasım ve Nisan aylarının sonuna kadar karara bağlanır ve Senatoya sunulur.
Senatonun onayladığı kontenjanlar Rektörlük tarafından ilan edilir. Bu ilanda sınavın yeri ve
tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ve varsa diğer
açıklayıcı bilgiler yer alır.

Yüksek lisans programına başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için;
a) Adayların bir lisans derecesine sahip olmaları veya lisans eğitimini başarıyla sürdüren

ancak o dönem sonunda mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.
b) Adayların başvurduğu puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına

sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir
sınavdan eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konser-
vatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip
istenmeyeceği ve taban puanları enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi, enstitü
kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
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ç) Yabancı dil puanının başvuru şartı olarak aranması halinde; YDS ya da BAUNMYDS’den
en az 40 tam puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için ALES ve yabancı dil şartı aranmaz.
Doktora programına başvuru koşulları
MADDE 7 – (1) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten

başvurduğu programın puan türünde en az 65 tam puan almış olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden 3.5 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

(3) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 65 puan almış olmaları gerekir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(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 karar verir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 65 tam puana
sahip olmaları gerekir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakül-
teleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 65 tam puana sahip ol-
maları gerekir.

(8) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları
MADDE 8 – (1) Sanatta yeterlik programına 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 65 tam puan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.5 veya muadili bir puan olması gerekir.

(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 alması gerekir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurularının uygun-

luğu enstitü müdürlüğünce onaylananlar mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınava alınırlar. Bu
sınavlara girmeyen aday başarısız sayılır.
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(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
başvurularını değerlendirmek, mülakat/yetenek ve/veya yazılı sınavı yapmak için, öncelikle
ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından üç veya beş asıl, iki yedek öğretim üyesi
jüri olarak önerilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(3) Adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, başvurdukları enstitü anabilim/anasanat
dalında sınava alınır. Sınava ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının akademik kurul üyeleri iz-
leyici olarak katılabilir, ancak değerlendirme sırasında salonda yalnızca değerlendirme jürisi
bulunur. Bu değerlendirmede başarılı olanlar kontenjan dâhilinde en yüksek nota göre sırala-
narak belirlenir. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise, bunlar yedek olarak
sıralanır. Başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı sıralaması esas alınır. Sıralama listesi,
değerlendirme jürisince tutanak biçiminde imzalandıktan sonra jüri başkanınca mülakat/yetenek
ve/veya yazılı sınavını izleyen ilk iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Sınav so-
nuçları, enstitü yönetim kurulunca onaylanır ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notunun

hesaplanmasında; ALES puanına %50, lisans mezuniyet notuna %20, mülakat ve/veya yazılı
sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yabancı dil puanının başvuru
koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına %50,
lisans mezuniyet notuna %25, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna %25 ağırlık verilir. Mü-
lakat ve/veya yazılı sınav sonucundan 50 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu olarak lisans me-
zuniyet notu dikkate alınır. Ancak enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve
enstitü kurulu kararıyla mülakat sınavı da yapılabilir. Mülakat sınavının yapılması durumunda
lisans mezuniyet notuna %70, mülakat sonucuna %30 ağırlık verilir.

(3) Enstitüdeki Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programları için
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Buraya başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun he-
saplanmasında; lisans mezuniyet notuna %20, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %40, mü-
lakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %30 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Ya-
bancı dil puanının başvuru koşulu olarak aranmadığı programlarda başarı notunun hesaplan-
masında lisans mezuniyet notuna %25, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %45, mülakat
ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %30 ağırlık verilir. Yetenek ve/veya yazılı sınavı, portfolyo
sunumu ve/veya mülakat sınavlarının ortalaması 50 puanın altında olan aday başarısız sayılır.

(4) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 olması
gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Doktora programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanma-

sında; lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli
yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES veya temel tıp puanına %50, mülakat ve/veya ya-
zılı sınav sonucuna %20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Mülakat ve/veya yazılı sı-
navından 60 puanın altında alan aday başarısız sayılır.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının
TUS’tan en az 50 temel tıp puanı almış olmaları veya ALES’in sayısal kısımdan en az 65 puan
almaları gerekir. Bu durumda adayın TUS temel tıp puanının değerlendirme ağırlığı %50’dir.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması ge-
rekir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (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 65 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
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(2) Sanatta Yeterlik programına öğrenci kabulünde başarı notunun hesaplanmasında;
a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanların, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans dere-
cesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna % 20, yetenek ve/veya yazılı sınavı
puanına %40, mülakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna %30 ve yabancı dil puanına %10
ağırlık verilir. Yetenek ve/veya yazılı sınavı, portfolyo sunumu ve/veya mülakat sınavlarının
ortalaması 60 puanın altında olan aday başarısız sayılır.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde ise ALES puanının %50’si, lisans derecesi ile baş-
vuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların tezli yüksek lisans mezuniyet notuna
%10, yetenek ve/veya yazılı sınavı puanına %10, mülakat ve/veya portfolyo sunumu sonucuna
%20 ve yabancı dil puanına %10 ağırlık verilir. Yetenek ve/veya yazılı sınavı, portfolyo sunumu
ve/veya mülakat sınavlarının ortalaması 60 puanın altında olan aday başarısız sayılır.

(3) Sanat yeterlik programlarına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 70 olması
gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık programı, aşağıda belirtilen adaylar için enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla uygulanabilir:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olan adaylara,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adaylara,

eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler 6 krediden az ve 21 krediden

fazla olmamak koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan üç öğretim üyesinden oluşan bilimsel hazırlık
komitesi tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bilimsel hazırlık ko-
mitesinin görev süresi üç yıl olup, komite üyeleri bir sonraki dönemde yeniden görevlendiri-
lebilir. Belirtilen süreler içinde öğretim üyesinin komite üyeliğinden ayrılmak istemesi veya
enstitü anabilim/anasanat dalından ayrılması durumunda bilimsel hazırlık komitesine yeni üye
önerilir.

(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 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.

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınması öngörülen dersler, yüksek lisans
programı için öğrencinin daha önce almış olsa da lisans derslerinden, doktora programı için
ise öğrencinin daha önce almış olsa da lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden, içerikleri de
dikkate alınarak bilimsel hazırlık komitesi tarafından, en geç akademik takvimde belirtilen ders
kayıt döneminin başında belirlenerek Enstitüye bildirilir.
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(6) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler için ilgili dersin verildiği prog-
ramdaki devam ve başarı değerlendirme koşulları uygulanır, dersten koşullu geçme kabul edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık dersleri transkript belgesinde görünür ancak, lisansüstü not orta-
lamasında hesaba katılmaz.

(8) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bilimsel hazırlık programından başarılı sa-
yılmak için enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tüm derslerden başarılı olunması ge-
rekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ile enstitüye
kayıtlı en az bir lisansüstü öğrencinin seçmiş olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak
kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz; an-
cak Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşul-
larına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(3) Özel öğrenci kontenjanını, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı lisansüstü
kontenjanlarıyla birlikte önerir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin
kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Müracaatların belirlenen kontenjan-
lardan fazla olması durumunda tezli yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora
ve sanatta yeterlik programları için tezli yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına
göre ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile sıralama yapılır. Kabul edilen
öğrencilerin alacağı dersler ve programa kabulü enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Özel öğrenciler, her yarıyılın başında kontenjanlara başvurmak ve başvuruları kabul
edilmesi halinde alacakları derslerin ücretlerini Üniversiteye ödeyerek kayıt yaptırmak zorun-
dadırlar.

(5) 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.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için
ödedikleri ücret iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak talepleri halinde aldıkları ders-
leri ve notları gösteren özel öğrencilik statüsünü de belirten bir belge verilebilir.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları
MADDE 15 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların

lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların da sağlanmış olması gerekir:
a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe yeterlilik sınavını

yapmakla görevli resmî kuruluşların yaptığı sınavları C1 düzeyinde başarmaları gerekir.
b) Doktora veya sanatta yeterlik için Türk ve yabancı uyrukluların, anadilleri dışında

İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 veya
ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylar bu Yönetmelikte
belirtilen ALES taban puanına veya bu puana karşılık gösterilen ve eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası sınavların (GRE, GMAT) puanı ile başvuru yapar.

ç) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara başvurabilmek için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.
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Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış
olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlarına enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilir. Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir
ve ilan edilir.

(2) Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi için gerekli olan koşullar şun-
lardır;

a) Üniversitenin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,
b) Tezli yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla

süre kullanmamış olması, doktora programları için dört yarıyıldan fazla süre kullanmamış ol-
ması ve yeterlik sınavına girmemiş olması,

c) Devam etmekte olduğu programda aldığı her bir dersten, yüksek lisansta 100 üze-
rinden en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 2.5, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az
85 veya 4.0 üzerinden en az 3.5 alarak başarılı olması.

(3) Bu şartları sağlayarak yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciye bu Yönetme-
likteki danışman atama koşullarına uygun olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile bir danışman
atanır. Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri; danışmanın önerisi, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı ol-
duğu programın zorunlu kredi toplamının %50’sini aşmamak koşulu ile krediden saydırabilir.
Öğrencinin derslerdeki başarı durumu ile ilgili değerlendirme, 22 nci maddeye göre yapılır.

(4) Yurtiçi/yurtdışı öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat
ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yük-

seköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek
lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-
mındaki derslerin yerine sayılabilir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavında başarılı olan adaylar, enstitü

yönetim kurulu tarafından ilan edilen süre içinde, gerekli belgelerle kesin kayıtlarını yaptırır.
Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, başarı sırasına göre, varsa yedek
adayların kaydı yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan yedek aday hakkını kaybeder.

(2) Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında
ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü müdür-
lüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(3) Öğrencinin kayıt yenileme işlemleri danışmanının onayı, danışmanı belirlenmeyen
öğrenciler için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile yürütülür. Öğrenci; akademik
takvimde belirlenen kayıt süreleri içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlem-
lerini yapmayan, katkı payı, ikinci öğretim ücreti veya uzaktan öğretim ücreti ödemeyen öğ-
rencilerin kaydı yenilenmez, kendilerine öğrencilikle ilgili hiçbir belge düzenlenmez.

(4) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme/ders ekleme çıkarma günlerinde ilgili
yarıyıl için kaydını yaptırmayan/yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyıldaki süresini toplam sü-
reden kullanmış sayılırlar. Ayrıca kayıt yaptırılmayan/yenilenmeyen yarıyılda öğrenci hiçbir
sınava giremez ve hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Dersler, krediler ve kredi transferi
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ve ders önerileri,
akademik anabilim/anasanatdalı kurul kararına dayalı olarak ilgili anabilim dalı başkanlıkları
tarafından en geç Nisan ayının ikinci haftasına kadar enstitü kuruluna sunulur. Enstitü kurulu-
nun görüşü alındıktan sonra Mayıs ayı içinde Senato tarafından onaylanır.

(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) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile diğer enstitü anabilim/anasanat dallarından veya başka yükseköğretim ku-
rumundan da bir öğretim üyesi görevlendirilebilir.

(4) Bir lisansüstü dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü kurulu tarafından
belirlenir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında
verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce alma-
dıysa, bu dersi almakla yükümlüdür.

(6) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(7) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile
haftalık uygulama ve/veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(8) Tezli yüksek lisans ve doktora programında ders aşaması en az iki yarıyıldır. Her
yarıyılda öğrenci en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(9) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında verilen dersler zorunlu
ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler enstitü anabilim/anasanat dalı programındaki zo-
runlu kredinin %50’sini geçemez.

(10) Danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalının onayı ile öğrenci, enstitülerin di-
ğer anabilim/anasanat dallarından veya ayrıca Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarından ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı zorunlu kredinin
%50’sini geçemez.

(11) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir.

(12) Her lisansüstü ders için ilgili öğretim üyesi tarafından ders tanıtım formu hazırlanır.
Ders tanıtım formları ders planları ile aynı zamanda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca enstitüye gönderilir ve enstitü tarafından en geç kayıt döneminin başında ilan edilir.
Tanıtım formu olmayan ders açılmaz.

(13) Ders saydırma işlemleri ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme
tarihlerinde yapılır. Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce yurtiçi/yurtdışı başka bir li-
sansüstü programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan zorunlu kredinin en çok
%50’sini danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(14) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğre-
tim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile krediden sayılabilir.

(15) Diğer yükseköğretim kurumundan alınan derslerin başarı notunun değerlendiril-
mesi ders alınan yükseköğretim kurumunun yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
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Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerin %70’ine katılmak zorun-

dadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrenci, de-
vamsız olduğu derslerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu ders ile ilgili yarıyıl sonu değerlendirmesi,

ders tanıtım formunda belirtilen değerlendirme ölçütlerine uygun olarak yapılır. Yarıyıl sonu
sınav programı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca duyurulur. Yarıyıl sonu sı-
navında başarısız olan veya sınava giremeyen öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi, ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya da-
nışmanın önerisi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile zorunlu dersler hariç,
başarısız olduğu ders yerine aynı kredi değerinden az olmamak koşuluyla başka bir ders ala-
bilir.

Başarı notunun tespitine ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ders tanıtım formunda

belirtilen değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir. Öğrencilere aldıkları kredili dersler için
aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik
100’lük Not Ağırlığı Harfli Not 4’lük Not

90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
65-74 CC 2,00

64 ve altı FF 0,00
- DZ 0,00

(2) Ayrıca, çizelgedeki harfli başarı notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşa-
ğıdaki harfler kullanılır:

a) B: Başarılı
b) K: Başarısız
c) GM: Girmedi
ç) MU: Muaf
d) DZ: Devamsız
(3) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm

derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-
lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane
olacak şekilde yuvarlatılır. Mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalaması tezli ve tezsiz
yüksek lisans programlarında en az 2.0; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az
2.5’dir.

(4) Bir dersten başarılı sayılabilmek için tezli/tezsiz yüksek lisansta en az (CC), dokto-
rada ise en az (CB) almak gerekir.

(5) Tez çalışması, seminer ve dönem projesi, uzmanlık alan dersi ve uygulamalı teknik
öğretilen dersler kredisiz olup, başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir ve not or-
talamasına katılmaz.

(6) Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (GM) notu verilir ve (FF) olarak işlem
görür.

(7) Sınav sonuç listesi dersin öğretim üyelerince sınav tarihini izleyen en geç on gün
içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Sınav evrakları
ilgili öğretim elemanı tarafından iki yıl boyunca saklanır.
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(8) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. İtiraz dilek-
çesini, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten en geç beş iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim eder, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı itiraz dilekçesini ilgili
öğretim elemanına iletir. Maddi hataya ilişkin itirazın değerlendirme sonucu, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunca ka-
rara bağlanır.

Kayıt dondurma
MADDE 23 – (1) Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Mazeretlerinde Haklı ve Geçerli Ne-

denler Yönergesinde belirtilen durumlardaki öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararı ile bi-
limsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta en çok bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en
çok iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en çok dört yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir.

(2) Kaydını donduran öğrenci, ilgili yarıyıl/yarıyıllarda öğrenimine devam edemez, ya-
rıyıl sonu sınav/sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

bir alanda araştırma yapma, bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, sonuç elde etme, yazılı
ve sözlü sunum yeteneğini bilimsel etik çerçevesinde kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. 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. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak 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 lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 25 – (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) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en
erken dördüncü yarıyılın sonunda mezun olabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci

için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını
da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında
veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dalla-
rında tam zamanlı görevli en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders veren öğretim
üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.
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Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Ancak Üniversitede belirlenen ni-
teliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde en az dört yarıyıl boyunca bir lisans prog-
ramında ders veren başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak ens-
titü yönetim kurulu tarafından atanabilir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir. Bu atama danışmanın talebi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğretim üyelerinin atanabileceği en fazla danışmanlık sayısı ve danışmanlık yapa-
bilme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine de
kayıt yaptırır. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her
yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük
ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini
almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve
enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(5) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili enstitüye gerekçeli baş-
vurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Da-
nışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışman-
lığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dı-
şında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı
kendiliğinden sona erer. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emek-
liye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamam-
lanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tez konusunun ve başlığının belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 27 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin danışma-

nıyla beraber belirlediği tez konusu ve başlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından danışmanın onayını taşıyan tez konusu
ve başlığı değişikliği formu enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu

tarafından belirlenen ve senato tarafından onaylanan tez çalışması yazım kurallarına uygun bi-
çimde yazar ve 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 enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi ens-
titüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez
ile birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının
ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri
üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez da-
nışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve
biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi
tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden olu-
şur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sanat çalışmasını sunan öğrenciler ayrıca jüriye raporunu destekleyen çalışmala-
rından oluşan bir sergi sunarlar. Sanat çalışması savunma sınavının ve serginin yapılacağı yer
ve tarihler, enstitü anasanat dalı tarafından en az on gün önce duyurulur ve sınav izleyicilere
açık olup öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav
tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katı-
lamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-
lantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(7) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir
tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar
verir.

(8) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir ve karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda
gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık
olması durumunda ve talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla enstitünün belirlediği sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci tezli yüksek lisans diploması al-
maya 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.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-
nan 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 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları normal, ikinci veya uzaktan lisansüstü öğretimde

yürütülebilir.
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(3) Toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersi
olmak üzere en az 90 AKTS’den 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 kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

Süre
MADDE 31 – (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 yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 32 – (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 üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

Diploma
MADDE 33 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir ve öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans Diplo-
ması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi YÖK

tarafından belirlenen usullere tabidir.
(2) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programla-

rından ders alamazlar.
(3) Uzaktan eğitim lisansüstü programları YÖK tarafından belirlenen esaslara göre dü-

zenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 35 – (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 yirmi
bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi ders,
en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Bu program; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki
kredilik on dört ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(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 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.

Doktora süresi
MADDE 36 – (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 en az 2.5
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin 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 aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci

için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını
da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında
veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dalla-
rında tam zamanlı görevli en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans
ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi
bulunmaması halinde danışman atama usullerine uygun olarak enstitü yönetim kurulu tarafın-
dan başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, uzman-
lık alanı, tez konusu veya yöntemi ile ilgili olan ve bu alanda çalışmaları bulunan ikinci tez
danışmanı atanabilir. Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının ikinci tez danışmanı atanma-
sına ilişkin gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır.
İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tarafından
veya danışmanı belirlenmeyen öğrenciler için anabilim dalı başkanları tarafından yürütülür.
Ders kayıtları, tez danışmanı onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalına gerek-
çeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçek-
leşir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanındaki temel

konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık
gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin
yeterlik sınavı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri, en geç beşinci yarıyıl
sonuna kadar; lisans derecesi ile kayıt yaptıran doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyıl
sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesinin görev süresi üç yıl olup komite üyeleri bir sonraki
dönemde tekrar görevlendirilebilir. Belirtilen süreler içinde, öğretim üyesinin komite üyeliğin-
den ayrılmak istemesi veya anabilim dalından ayrılması durumunda yeterlik komitesinde de-
ğişiklik yapılabilir.

(4) Doktora yeterlik komitesi tarafından, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi başka yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi tara-
fından önerilen doktora yeterlik sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye ile-
tilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavından başarılı olan öğrenci sözlü sınavına alınır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için
yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Sınav jü-
rileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek 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.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde sınava
girmek zorundadır. Bu sınava da girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(8) 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.

(9) Yeterlik sınavında başarılı olamayan, lisans derecesi ile doktora programına kabul
edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış olan bir öğrenci, yazılı başvurusu sonra-
sında, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına
geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından veya kurum dışından birer üye yer alır. Üyelerin
belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim
üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına
katılabilir, ancak izleme komitesi üyesi olamaz.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme sınavları
MADDE 40 – (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 yazım kurallarına göre hazırlanan
söz konusu öneri ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme
komitesi üyelerine sunar.

(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 red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danış-
manla 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 Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, takip eden yarıyıldan iti-
baren Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez
toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belir-
lenir. Tez izleme komitesi toplantıları enstitü yönetim kurulu kararıyla telekonferans yöntemiyle
de yapılabilir. Karar ve rapor, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç
gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(6) Tez konusunu değiştirmek isteyen öğrenci yeniden tez önerisi savunma sınavına
girmek zorundadır. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Ancak tez konu-
sunda değişiklik yapmadan tez izleme komitesi üyelerinin kararıyla tez başlığında değişiklik
yapılabilir.

(7) Mazeretsiz olarak tez izleme komitesine raporunu süresi içinde sunmayan veya sa-
vunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(8) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez izleme komitesi toplantıları eksik üye ile yapılamaz.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu tarafından

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

(2) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için öğrencinin tezi ile ilgili
SCI, SCI-Expanded, ESCI, SSCI, AHCI, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik
başvurularında kabul edilen alan indekslerinde veya ulusal ya da uluslararası hakemli bir der-
gide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması ön şart olarak aranır.
İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

(3) 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 enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tezi enstitüye
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teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez ile bir-
likte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(5) Tez jürisi, sınav tarihi, yer ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez danışmanının
ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile jüri
üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, üçü tez izleme komi-
tesinde yer alan öğretim üyeleri ve uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak en az ikisi
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ile biri başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde öğrenciyi
tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, sözlü sunum ve soru-cevap bölümlerinden olu-
şur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav
tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına
katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri
toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(8) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir
tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar
verir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir ve karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda
gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için 36 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (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 dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla enstitünün
belirlediği sayıda doktora tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yö-
netim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından 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.
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(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğ-
retim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı, 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) 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.

Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 2.5 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerin sonuna kadar tamam-
layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için

öğrencinin çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını da içeren yazılı başvurusu
dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında veya gerekli görüldüğü hal-
lerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anasanat dallarında tam zamanlı görevli,
başarıyla tamamlanmış en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans ya
da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın ve enstitü anasanat dalı başkanlığının
ikinci tez danışmanı atanmasına ilişkin gerekçeli önerileri enstitüye iletilir ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı başka bir yükseköğretim ku-
rumundan da önerilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi,

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

(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebil-
meleri için, tezi ile ilgili en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide
yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi,
defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış olması ön şart olarak aranır.

(3) 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.

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

(5) Sanatta yeterlik jürisi, sınav tarihi, yeri ve saati sınavdan en az altı hafta önce, tez
danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile jüri üyelerinin uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak belirlenir. Jüri, en az
ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dâhil beş asıl ile biri başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tarihte ve yerde 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.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyelerin, sınav
tarihinden önce enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına
katılamayan asıl üyenin/üyelerin yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri
toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(8) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılamayan tez savunma sınavı bir
tutanak ile tespit edilerek anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağına karar
verir.

(9) 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 öğrenci
başarılı olarak değerlendirilir ve karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.
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(11) 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 sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47 – (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.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla enstitünün
belirlediği sayıda sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenci sanatta yeterlik 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.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 48 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen Balıkesir

Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı lisansüstü programlar il dışında sürdürülemez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 14/1/2010 tarihli ve 27462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
MADDE 51 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 4 üncü maddenin beşinci fıkrası uy-
gulanmaz.

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

(3) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce kayıt yaptıran öğrencilere 41 inci
maddenin ikinci fıkrası ve 46 ncı maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2007 tarihli ve 26644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
görevlerine ilişkin kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merke-

zinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri ve esasları 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 bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez-AGAM: Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Görevleri ve Çalışma Alanları

Merkezin görevleri
MADDE 5 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Arıcılık ile ilgili her düzeyde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak

ve arıcılığın geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve uygulama alt yapısını geliştirici çalışmalarda
bulunmak,

b) Bal arılarının farklı disiplinler tarafından veya disiplinler arası işbirliği ile çalışıl-
masına olanak sağlamak, arıcılığın geliştirilmesine yönelik arıcılık yüksek lisans ve doktora
programlarını teşvik etmek, öğrenciler için gerekli araştırma alt yapı imkânları sunmak,
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c) Arıcılık çalışmalarında bulunanlara destek vermek, arıcılık konusunda çalışma yap-
mak isteyen başarılı öğrencilere burs sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, kongre, konferans ve toplantılar dü-
zenleme, katılım ve gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, tesis ve işletme
kontrol çalışmaları yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar çıkarmak, veri bankası oluşturmak,
e) Öncelikle Marmara Bölgesinde ve genelde Türkiye’de yerli arı tür, ırk, ekotip ve

hatları koruyucu çalışmalar yapmak, gen merkezleri olarak belirlenen uygun coğrafik bölge-
lerde koruma noktaları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

f) Bitkisel üretimde nitelik ve nicelik olarak ekolojik yöntemle artış sağlayan tozlaşma
çalışmaları ve bu yöntemle endemik bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

g) Arıcılığı kırsal kesime yaymak ve arıcılığı teşvik ederek tozlaşma ile iktisadi kal-
kınmaya yardımcı olmak,

ğ) Arıcılığın geliştirilmesine yönelik yeni teknolojiler üretmek, arıcılığa uygulamak,
üretimi ve kaliteyi artırıcı yeni çalışmalara imkân sağlamak,

h) Merkez bünyesinde üretilen arı ve arı ürünlerinin üretim ve satışını yapmaktır.
Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Arı yetiştiriciliği (balarısı, bombus arısı ve bireysel arılar) alanında yeni yöntemlerin

geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, bölgesel yerli arı ırkları ve ekotip-
lerini ıslah etmek, verimi yüksek ve dayanıklı ana arı üretim çalışmaları yapmak, yerli ırk ve
ekotiplerinin kullanılmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

b) Arı ölümleri ve hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde
çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni
ilaç-ekipman ve teknoloji geliştirmek ve mülkiyetini almak, kalıntı analizlerini yaparak insan
sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak,

c) Arı ürünleri (bal, çiçektozu, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehri, apilarnil ve diğer
yeni ürünleri) için sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım
yoluyla elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ç) İnsan sağlığına faydalı arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde ve analiz edilme-
sinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı oluşturmak,

d) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ilgili bilim dalları ile ortaklaşa ça-
lışmalar yaparak bilimsel metotlarla araştırmak ve araştırma sonuçlarını paylaşarak tüketicilerin
korunmasına yardımcı olmak,

e) Bölgesel, ekolojik koşullara uygun kovan ve arıcılık malzemeleri üretimi konusunda
araştırma-geliştirme ve deneme faaliyetlerinde bulunmak,

f) Bölgesel ve ulusal arıcılıkta önemli flora ve yol haritasının oluşturulması amacıyla
çalışmalar yapmak,

g) Uludağ Üniversitesi ile üreticiler, arıcılık konusunda çalışan yurt içinde ve dışındaki
araştırmacılar arasında iletişim kurarak araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum,
kongre, kurs gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak,

ğ) Marmara Bölgesinde arıcılıkla ilgili her türlü materyal, süreli yayınlar, kitap, dokü-
man, görsel yayınlar üretmek, toplamak ve arşiv sistemi kurmak,

h) Araştırma ve uygulama amaçlı laboratuvar ve atölyeler kurmak,
ı) Arıcılık konusunda uzman ve araştırıcı yetiştirilmesi için lisansüstü programların

açılması konusunda çalışmalar yapmak,
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i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yapabilecekleri altyapı ve
olanakları sağlamak, lisansüstü eğitimleri boyunca burs ve kaynak sağlamak, kariyer geliştir-
melerine danışmanlık yapmak,

j) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda proje, analiz
ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından arıcılık konusunda çalışmalar ya-

pan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin yönetiminde kendisine yardımcı olmak üzere,
Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür
Yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde
yardımcılarını değiştirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkez tarafından desteklenecek projeleri ve çalışmalarda yer alacak elemanları be-

lirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek,
d) Her yılın ilk ayı içinde danışma kurulu üyelerini belirleyip, Yönetim Kurulunun ona-

yına sunmak,
e) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre Merkezi yönetmektir.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Müdür, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı

ile üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler olmak üzere
yedi kişiden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, Müdürün
daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır ve toplantıda alınacak kararlar toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde Müdürün oyu doğrultusunda karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin çalışmaları ve yönetim ile ilgili ka-

rarları almak,
c) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman eksikliğini tespit

ederek karara bağlamak,
ç) Merkez tarafından yürütülen proje ve araştırma faaliyetleri, telif, patent ve ürün ge-

lirlerinin nasıl dağıtılacağını ve kullanılacağını tespit etmek,
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d) Merkez tarafından desteklenecek proje ve üretim çalışmalarının esaslarını belirlemek
ve destek taleplerini karara bağlamak,

e) Merkez Müdürünün önerisi üzerine merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve rektörün
onayına sunmak,

f) Kurs, seminer, sempozyum, kongre faaliyetlerine karar vermek,
g) Müdürün önereceği kurum temsilcileri veya kişiler arasından danışma kurulu üye

sayısını belirlemek ve danışma kurulu üyelerini seçmek,
ğ) Merkez Müdürünün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, arıcılık konusunda çalışma yapan özel sektör tem-

silcileri, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden olmak üzere en az on üyeden oluşur.
Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak,
b) Arıcıların ve arıcılığın sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri

oluşturmak,
c) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek

sağlamaya çalışmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezde ihtiyaç duyulan ve talep edilen akademik, idari, teknik ve

yardımcı personel ihtiyacı öncelikle ilgili birimce döner sermaye mevzuatı çerçevesinde söz-
leşmeli personel ile gerekli durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri
çerçevesinde Rektörlük tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaş kaydı
MADDE 15 – (1) Araştırma projeleri ve ortak işbirlikleri kapsamında alınan ve alınacak

arıcılıkla ilgili her türlü alet, ekipman ve demirbaş merkez envanterine kaydedilerek kullanıma
açılır. Merkeze gerçek ve tüzel kişiler tarafından arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere hibe
edilen tüm cihaz ve malzemelerin ayniyat kayıtları yapıldıktan sonra öncelikle Merkez tara-
fından kullanılması esastır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki mal ve hizmetlerde 4/8/1999

tarihli ve 23776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği uygulama esasları geçerlidir.

Diğer hükümler
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yapılan araştırma, proje, patent, yayın ve üretim

faaliyetlerinde merkezin adının ve çalışanların Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmesi
ve buna göre adlarının geçmesi esastır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/201 

Karar No : 2016/461 

Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde satın almak, Kabul etmek, Bulundurmak 

ve Kullananı suçundan Mahkememizin 21/11/2016 tarih 2016/201 Esas 2016/461 sayılı kararı ile 

TCK'nun 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ süresince kamu 

HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılmasına, Adli 

emanetin 2016/1130 sırasında kayıtlı; 4,1 gr Hint keneviri bitki kırıntısının müsaderesine, karanın 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa 

geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesince 

incelenmek üzere istinaf Kanun yoluna başvurulabileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine 

karar verilmiş olup, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Niyazi ve Sultan 

oğlu, 01/11/1975 doğumlu, Kırıkkale, Balışeyh, Aydınşıh mah/köy nüfusuna kayıtlı OKTAY 

DAL'a tebliğ edilememiştir. 

İş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddesi gereğince 

hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 

itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur. 

 658 

—— • —— 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

Esas No : 2011/756 

Karar No : 2012/892 

Davacı : K.H. 

Sanık : TÜRKAY SEFEROVA 

Suç : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 sayılı 

Kanunun 26. Maddesine Aykırılık 

Suç Tarihi / Saati : 20/07/2010 

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 20/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 sayılı Kanunun 26. Maddesine Aykırılık 

suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2012 

tarih ve 2011/271 Esas ve 2012/587 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten 2.000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık TÜRKAY 

SEFEROVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 

gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna 

başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı, İlan olunur. 662 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI’NA) GÖZLÜ CIVATA, PERNO, 150 m² ISITICI ALT 
VE ÜST AYNA, 150 m² ISITICI ALT VE ÜST KAPAK, 200 m² ISITICI ALT VE  

ÜST AYNA, 200 m² ISITICI ALT VE ÜST KAPAK MAL ALIMI  
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/61496 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

Merkez/ERZİNCAN 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 
c) Elektronik Posta  
    Adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız (Makine Fabrikası) 144 Adet Gözlü Cıvata 

M36x150 (AISI 304 Kalite Paslanmaz), 144 Adet Perno 
(AISI 304 Kalite Paslanmaz), 144 Adet M36 Altıköşe 
Somun DIN 934 ISO 4032 A2 (304 Kalite Paslanmaz), 
144 Adet Rondela Ø 68 x Ø39x6 (AISI 304 Kalite 
Paslanmaz), 144 Adet Çatal Pim Ø 8x50 DIN 94 (AISI 
304 Kalite Paslanmaz), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Üst Ayna 
(S355GH Kazan Sacı), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Alt Ayna 
(S355GH Kazan Sacı), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Üst Kapak 
(Rst 37-2), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Alt Kapak (Rst 37-2), 3 
Adet 200 m² Isıtıcı Üst Ayna (S355GH Kazan Sacı), 3 
Adet 200 m² Isıtıcı Alt Ayna (S355GH Kazan Sacı), 3 
Adet 200 m² Isıtıcı Üst Kapak (Rst 37-2), 3 Adet 200m² 
Isıtıcı Alt Kapak (Rst 37-2) Mal Alımı. 

b) Teslim Yeri : Erzincan Şeker Fabrikası (Makine Fabrikası) Malzeme 
Ambarına. 

c) Teslim Tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra, İdare tarafından firmaya 
yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Son Teklif Verme  
    Tarihi ve Saati : 02/03/2017 Perşembe Günü Saat 14:00 de 
4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 02.03.2017 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.Altmış) 
takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1485/1-1 
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500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 7.500.000 adet 500 gr Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-

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

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2017 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

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

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1181/1-1 

————— 
1000 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 3.000.000 adet 
1000 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

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

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1182/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Of/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 16.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir.  

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü/Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No: 2   61570 

Of/TRABZON  

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar 

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No: 2   61570 

Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

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

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1366/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 03/07/2016 tarih ve 389 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2016 tarih ve 1725 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

İlçesi Elvan Mahallesi imarın 46022 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği " 20/02/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1522/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 343 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2016 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

İlçesi Bağlıca Mahallesi imarın 46731 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği " 20/02/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1523/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
27/10/2010 tarih ve DİH/2838-2/224 sayılı sıkıştırılmış doğal gaz ihracat lisansı sahibi 

Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin, mevzuatta belirlenen süre içerisinde 
kayıtlı elektronik posta adresini Kuruma bildirmemesinin Doğal Gaz Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun 
detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 4646 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci 
maddesi uyarınca alınan 22/12/2016 tarih ve 6797-11 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi 
hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen 05/01/2017 
tarihli ve 39 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının, işbu Kurul Kararının tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/1/1-1 
————— 

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt 
Lpg Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 
istasyonunda 19/08/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; bir adet tankta otomasyon olmadığının, 
otomasyon sistemi çalışmadığı sırada satış yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine 
aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili 
mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 20.09.2012 tarih DAĞ/4030-
1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal 
edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 07/12/2016 tarihli ve 
6657-11 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan 
soruşturma sonucu düzenlenen 03/01/2017 tarihli ve 10 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin 
ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/2/1-1 
————— 

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt 
Lpg Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 
istasyonunda 17/02/2016 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli 
çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 
sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
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Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 20.09.2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 numaralı 
dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil 
Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/12/2016 tarihli ve 6774-18 sayılı Kurul 
Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 
düzenlenen 05/01/2017 tarihli ve 27 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/3/1-1 
————— 

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt 
Lpg Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt 
istasyonunda 02/10/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli 
çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 
sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 20.09.2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 numaralı 
dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil 
Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/12/2016 tarihli ve 6774-22 sayılı Kurul 
Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 
düzenlenen 05/01/2017 tarihli ve 32 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/4/1-1 
————— 

“Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı Kümeevleri No: 74 Yenimahalle / ANKARA” 
adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik 
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye 
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 
26/11/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Makspet Akaryakıt 
Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, BAY/939- 82/32707 numaralı bayilik lisansına 
konu akaryakıt istasyonunda istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek ve/veya 
otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli 
tedbirleri almayarak ve otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde 
gidermeyerek ve istasyonda gerçekleştirilen akaryakıt alış-satış ve stok hareketlerini izlemeyerek 
5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 
üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı 
bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 
Ankara 7. İdare Mahkemesinin E.2015/1414, K.2016/54 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı 
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Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 
tarihli ve 6615-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 
yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1892 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/5/1-1 
————— 

06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Raman 
Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 
06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren 
bayisi Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda, 23/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere BAY/939-
82/31088 numaralı bayilik lisansına konu akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını 
tamamlamayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının fiil tarihi itibariyle 
(g) bendine halihazırda yürürlükte olan şekliyle (e) bendine aykırı hareket ettiği 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2016/442, K.2016/1796 
sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri 
Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-30 sayılı Kurul 
Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 
düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1867 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi 
gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/6/1-1 
————— 

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600/13 sayılı Kararı ile; Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No: 
33/6 Bakırköy/İSTANBUL" adresinde, 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye 
Teslimi Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer 
Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nde 07/04/2013- 25/04/2013 tarihleri arasında 
yapılan incelemede tespit edildiği üzere; 2012 ve 2013 yıllarında Jet A-l yakıtını İhrakiye Teslimi 
faaliyeti kapsamında, hava taşıtlarına fiilen ikmal etmeksizin satış yapması ve sahip olunan 
lisansın amacı dışında kullanılarak kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı 
zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci 
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fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla Ankara 18. İdare Mahkemesinin 
2014/52 E. 2014/1756 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun "İdari 
yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Karar mucibince 01/12/2016-1830 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu 

raporda 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye Teslimi Lisansı kapsamında 
faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi 

Ticaret Ltd. Şti.'nde 07/04/2013- 25/04/2013 tarihleri arasında yapılan incelemede tespit edildiği 
üzere; 2012 ve 2013 yıllarında Jet A-l yakıtını İhrakiye Teslimi faaliyeti kapsamında, hava 

taşıtlarına fiilen ikmal etmeksizin satış yapması ve sahip olunan lisansın amacı dışında 
kullanılarak kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci 

ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 

netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve 

Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir. 
Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1498/7/1-1 
————— 

Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6862-1 sayılı Kararı ile, 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-
1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer 

Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 02.08.2013 ve 17.08.2013 
tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere temin ettiği Jet A-l 

yakıtını havalimanına teslim etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 6533/22 sayılı Kurul Kararı 
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1688 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı 
savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı 

anlaşıldığından, Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi hakkında: 

1. 02.08.2013 tarihli denetim için 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000,-TL 

2. 17.08.2013 tarihli denetim için 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu 
maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000,-TL, 

olmak üzere toplamda 700.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, 
3. 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3601-

1/30390 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine, 
karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 700.000,-TL (Yediyüzbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1498/8/1-1 

————— 
Kurul’un 29.12.2016 tarihli ve 6828-6 sayılı Kararı ile; E90 Karayolu Üzeri Çiftehan 

Köyü Ulukışla/NİĞDE” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05.12.2014 tarih ve 
BAY/939-82/34928 sayılı bayilik lisansı alan ve fakat söz konusu lisansı 22.04.2016 tarihinde 
sona erdirilen Mustafa KOCAASLAN’ın, 26.05.2016 tarih ve 2016-A-2013/90 sayılı Vergi 
Tekniği Raporuna göre, lisansının yürürlükte olmadığı 2013 yılında lisanssız akaryakıt satışı 
yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği 
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki 
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mustafa 
KOCAASLAN hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma 
sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.01.2017 tarihli ve 131 sayılı 
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 
edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1498/9/1-1 

————— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/01/2017 tarihli ve 6861-10 sayılı Kararı ile 

20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji 
Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim 
Şirketi), 23.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 05.12.2008 tarihli ve BAY/939-
82/25314 sayılı bayilik lisansı sahibi Belit Akaryakıt İnşaat Kuyumculuk Gıda Tekstil Elektronik 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen ve "Şanlıurfa Akçakale Yolu 12. Km No:0 
Külünceköyü Mevkii (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Merkez/ŞANLIURFA" adresinde kurulu 
akaryakıt istasyonunda 1 adet tankı istasyon otomasyon sistemine bağlamaması ve istasyon 
otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 
ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, (1240 
sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine) aykırı olduğu 
anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Samanyolu Enerji Nakliyat 
Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi) hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı altı bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir. 1498/10/1-1 

————— 
Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6600-34 sayılı Kurul Kararı ile 29.06.2015 tarih ve LPG-

BAY/941-54/16160 sayılı lisans kapsamında Sandal Mahallesi Atatürk Caddesi No:252 

Kula/Manisa adresinde faaliyet yürüten SARDES PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 18.07.2016 

tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür olmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür 

Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı 

bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 

sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca EFEBEY PETROL 

İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 

doğrudan soruşturma açılmasına , karar verilmiş ve 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 

inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2016 tarihli ve 6600-34 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki 

soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 10/01/2017-92 sayılı 

Soruşturma Raporu  yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza (15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren mevzuattaki değişiklik nedeniyle bu konuda lehe yapılacak 

uygulamalarda değerlendirilmek üzere geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim 

tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin varsa sorumlu müdür belgesi, ücret 

ödeme belgesi, sgk ödeme belgesi, v.b. belgeler ve sözleşmeleri ile birlikte ) gönderilmesi 

gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1498/11/1-1 

————— 
Kurul 22/12/2016 tarihli ve 6796-32 sayılı Kararı ile,  Selman TAŞKIN'ın akaryakıt 

istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
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ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Selman TAŞKIN hakkında 24.03.2016 tarihli ve 6173-7 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 13/05/2016 tarihli ve 830 sayılı 

Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde 

savunma yapmayan Selman TAŞKIN hakkında istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması 

nedeniyle 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 uncu fıkrası ile "Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında 

Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması 

halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ 

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para 

cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili 

vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen 

tebliğ edilir. 1498/12/1-1 

————— 
Kurul’un 29.12.2016 tarih ve 6827-33 sayılı Kararı ile; "İncirlipınar Mahallesi 9404 

Sokak No:11 Asarlık – Menemen (TUTANAK A- 016145)" adresinde bulunan ve Sinan Market – 

Sinan YAVUZ isimli işyerinde İzmir Valiliği Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü 

görevlilerince 27.05.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, söz konusu işyerinin İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı halde tüplü LPG satışı yaptığı yönünde tespit edilen 

hususlara ilişkin olarak 04.08.2016 tarih ve 6422-40 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan 

soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde belirlenen 

adresinize gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 

2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 

kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 
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yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir. 
 1498/13/1-1 

————— 
Kurul’un 29/12/2016 tarih ve 6827-25 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/33305 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sırdaş Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Kuyumculuk 
ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013/11 döneminde sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Kal-
Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda 
Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 
inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve 
(d) bentlerine aykırı olması sebebiyle hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci 
fıkrası uyarınca belirlenen 70.000, -TL.; bunun yanı sıra, anılan bayinin istasyon otomasyon 
sisteminin arızalı olduğu Eylül 2014 döneminde akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin ise 5015 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı 
Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı 
Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası) hükümlerine aykırı olması sebebiyle 
de hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “Petrol Piyasası 
Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751, -TL. olmak üzere toplam 142.751, -TL. tutarında 
idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 142.751, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube 
Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1498/14/1-1 
————— 

Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış 
Ticaret Limited Şirketinin 20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı 
ile faaliyet göstermekte olduğu Karşıyaka Mahallesi Tosya - İstanbul Yolu 8. Km. No: 226 
Tosya/Kastamonu adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda; 17/03/2013 tarihinde yapılan 
denetime göre; Ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal etmesi, Tağşiş ve/veya hile 
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması, ayrıca bahse konu akaryakıt 
istasyonunda denetim tarihi itibariyle vaziyet planında yer almayan gizli akaryakıt tankı 
bulundurması ile Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması nedeniyle, 

Danıştay 13.Dairesinin 2014/3984 E. 2015/4323 Karar sayılı kararındaki gerekçe 
çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun 
tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 
Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 
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Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu 
bayilik Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat 
Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04/08/2016 tarih ve 6422-17 sayılı Kurul kararı 
kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 18/10/2016 tarih ve 1629 sayılı Soruşturma 
Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 tarih ve 6848-35 sayılı Kararı ile; “…, 
BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ 
Taşımacılık Oto. Turz. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi hakkında; 

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edilmesi ve Tağşiş ve/veya hile 
amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü 
fıkrası uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği 
belirlenen 175.833,-TL, 

b) Akaryakıt istasyonunda denetim tarihi itibariyle vaziyet planında yer almayan gizli 
akaryakıt tankı bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 
ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 
Tebliğ hükümleri gereği belirlenen 14.652,-TL, 

c) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması nedeniyle, 6455 sayılı 
Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereği belirlenen 
70.000,-TL, 

olmak üzere toplam 260.485,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir. 
Mezkur Kurul kararı 18/01/2017 tarih ve 3518 sayılı yazımız ile adı geçen lisans sahibinin   
Kurumumuza bildirmiş olduğu tebligat adresi ile birlikte ticaret sicil adresine gönderilmesine 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 260.485,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi 
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde. Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkinizin saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1498/15/1-1 

————— 
Kurul’un 29/12/2016 tarihli ve 6829-1 sayılı kararı ile; DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı 

lisansı alan Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde 
denizcilik amaçlı teslim etmediği ÖTV’den muaf akaryakıtı denizcilik amaçlı satış olarak 
göstermesi sebebiyle uygulanan idari para cezası ve idari yaptırıma ilişkin 05.12.2013 tarihli ve 
4750 sayılı Kurul Kararının Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/260 E. 2015/2309 K. sayılı 
kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle” iptal edilmesi sonrasında 
kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 
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Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti nezdinde 05/05/2016 tarihli ve 6271-6 sayılı Kurul Kararı 
mucibince düzenlenen 25/05/2016-928 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi 
Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup mezkûr tüzel kişi hakkında 
sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunması sebebiyle 5015 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol 
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına 
ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve 
gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans sahibinin 12.04.2011 tarihli ve DAĞ/3162-
1/29279 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814.-TL.-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 
T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 
5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma 
hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.1498/16/1-1 

————— 
Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-26 sayılı Kararı ile, 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-

82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt 
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihinde yapılan 
denetimde tespit edildiği üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan 
akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin 
çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve 
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat 
Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 
tarihli ve 6533/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 
26/10/2016 tarihli ve 1683 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca 
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri 
İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 
70.000.-TL, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 
aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 
yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1498/17/1-1 
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