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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/1997 tarihli ve 23030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetmeliğinin
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Merkez Kurulu, üç yıllığına seçilecek aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi
seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları kurulun
doğal üyesidir. Merkez Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek
beş üye,

b) Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ara-
sından seçilecek üç üye,

c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
ç) Kalkınma Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
d) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından seçilecek bir üye,
e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
f) Adalet Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
g) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından seçilecek bir üye,
ğ) Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğünde iki yıl için belirlenen konu ile

ilgili kamu ve özel kuruluşlar tarafından seçilecek üyeler.
Gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Merkez Yönetim Kurulunca

temsilciler davet edilebilir.”



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile yılda en az bir kere üye

tam sayısının en az 1/3’ü ile toplanır. Kurula Merkez Müdürü, onun yokluğunda Merkez müdür

yardımcılarından biri başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla

alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

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

“Madde 9 – Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa

toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların

oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Merkez Müdürü, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün

altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi

dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine süreyi tamamlamak üzere Rektör aynı usulle

yeniden görevlendirme yapar. 

Müdür, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görev-

lendirir. Müdür yardımcısı, Müdürün katılmadığı toplantılarda kurullara başkanlık eder. Müdür

yardımcılığı görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar seçilebilir.

Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görev-

lendirilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üni-

versitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Zorunlu veya seçmeli bir ders için, ilgili kurul kararı ile birden fazla

grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı

teorik derslerde yirmi beşten, uygulamalı derslerde ondan az olamaz. Bitirme ödevi, bitirme

projesi, diploma projesi ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri

için gruplandırma yapılırken öğrenci sayısına bakılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/6/2014 29038
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bölüm kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğ-

retim üyelerinden oluşan kurulu,
ç) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,
d) Enstitü: Sakarya Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ensti-

tüleri,
e) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elamanını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

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

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

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

j) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

k) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta ol-

duğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,
n) Üniversite (SAÜ): Sakarya Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,

EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi,
bölüm kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim
üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına
yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs
ayı sonuna kadar teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır. Uzmanlık
Alan Dersi diğer derslerden farklı olarak her dönem içerisinde teklif edilebilir. Uzmanlık Alan
Dersi EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(3) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin gö-
revlendirilmeleri; bölüm kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçek-
leşir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle
ders açılamaz.

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD/EASD

başkanlığının bölüm kurulunun kararı ile teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her
dönem için yeni öğrenci kontenjanları EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yük-
leri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazetelerde,
ayrıca ilgili enstitünün internet sayfasından duyurulur.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-
lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesinde Senatonun belirlediği

esaslar uygulanır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin ona-
yı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun
belirlediği esaslar uygulanır.
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Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci-
lerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği
esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri

ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,

güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
meyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafi-
yeti, farklı üniversiteden, enstitüden ders alma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılması durumu, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniver-
siteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun
belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 15 – (1) Danışman belirleme, ortak danışman atama ve danışman/proje da-

nışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.
Tez ve proje çalışması yazım dili
MADDE 16 – (1) Tezler farklı dillerde yazılabilir.
(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken hususlar Senatonun

belirlediği esaslara göre uygulanır.
Değerlendirme
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir.

Başarı Derecesi Harf Notu Başarı Notu Puanı
Pekiyi AA 4,00 90-100
İyi-Pekiyi BA 3,50 85-89
İyi BB 3,00 80-84
Orta-İyi CB 2,50 75-79
Orta CC 2,00 65-74
Zayıf DC 1,50 58-64
Çok Zayıf DD 1,00 50-57
Başarısız FF 0,00 49 ve altı
Muaf MU -- --
Girmedi GR 0,00 0,00
Devamsız DZ 0,00 0,00
Yeterli/Başarılı YT -- --
Yetersiz/Başarısız YZ -- --
(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tek-

rarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Se-
natonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bö-
lünmesi yolu ile bulunacak değerdir.
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(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4
ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık Alan Dersi not ortalamasına katılmaz ve YT/YZ şeklinde gösterilir. Uz-
manlık Alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre yürütülür.

(5) Dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir ve not ortalamasına
katılmaz.

Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Öğrencinin;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması,

c) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde
programları tamamlayamaması,

durumunda EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücret-
leri iade edilmez.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim prog-
ramı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi ders ile se-
miner dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya
katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğreniminde ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2,50'den az olamaz.
Süre
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.
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Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 25 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışman ile belirlediği

tez konusunu tez öneri formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bö-
lüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm
kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda
tezini teslim edebilir.

(4) Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden
dönemde tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
c) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
ç) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 27 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç
veya beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam
altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttıra-
bilir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üze-
re, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman
hariç EABD/EASD içinden beş, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam sekiz öğretim üyesi
önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

d) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Ortadoğu Enstitülerinde tez yazım
kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden

erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.
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d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en geç yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından be-
lirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan
edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrar-
lanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

g) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
ğ) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç

ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren
jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma
sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile
öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim
lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on ders ile proje
dersinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğreniminde ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.
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Başarı denetlemesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, 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 başa-
rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortala-
ması koşulunu sağlayamayan ve proje sınavından başarısız öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı

yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje sınavının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda

proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından be-
lirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır.

(2) Öğrenci projesini ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

Proje savunma sınavı
MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje da-

nışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje savunma sınavı
tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla pro-
jeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Diploma
MADDE 37 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma

sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini
enstitüye teslim eder. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır ve öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
verilir.

(4) 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. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği
esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zo-
runlu ve seçimlik en az yedi ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, ye-
terlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alı-
nacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğre-
niminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup aza-
mi 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 ağırlıklı
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve Ekim-Kasım
aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim
üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dahil (yurt dışında görevlendirilmiş olması
durumunda bu şart aranmaz) dördü Üniversite dışından dokuz kişilik sınav jürisini önerir. Her
öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi EYK kararı
ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.
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(8) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav ta-
rihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda
ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan
ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya
sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(10) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri
üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile jüri üye-
liği, yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(12) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, ta-
lebi durumunda EYK kararı ile sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden
katılabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-
nışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-
maksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda
EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tara-
fından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplan-
tılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlı-
ğının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en

geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar
tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan

fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.
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Tez izleme sınavları
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

kez toplanır. Bu toplantıların birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında
yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız
sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun gö-
rüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi sa-
vunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi
ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sa-
yılır.

(11) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı ay-
dan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
c) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka

bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
b) Tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere Üniversite içinden iki, farklı bir yük-

seköğretim kurumundan dört, toplam altı öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını art-
tırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sı-
ralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.
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Tez savunma sınavı
MADDE 48 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD baş-
kanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders veril-
mez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edil-
meden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi ta-
rafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri de-
ğerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını
yerine getiren öğrencinin tezi EYK kararı ile Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğrenci
doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’deki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya

konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan
doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü
zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, seminer, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygula-
malar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak
uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; tez konusunu belirleyebilmesi

için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama
şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az
3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisi tez konusunun belirlenmesi için,

66 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra enstitüden alınan tez konusu belirleme onay for-
munu, danışman ve öğrencinin birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların konusunu ve başlığını tez öneri formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına tes-
lim etmesi gerekir. Bölüm kurulu kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesin-
leşir.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm
kurulu kararı ile enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda
tezini teslim edebilir.

(4) Tez konusu belirleyen öğrenci tezini en erken tezin belirlendiği dönem dâhil beş
yarıyıl çalışmak zorundadır. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler
en erken takip eden dönemde tezini teslim edebilir.
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Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğren-

cinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
c) Tez konusunun belirlendiği tarihi takip eden dört yarıyılını tamamlamış olması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Sanatta yeterlik savunma jürisi
MADDE 56 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur.

b) Danışman sabit olmak üzere Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kuru-
mundan dört, toplam sekiz öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üye-
leri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin
uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edil-
meden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.

f) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalış-
ması hakkında salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danış-
man öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından
hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye
teslim edilir.

5 Mart 2017 – Sayı : 29998                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



ğ) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ı) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 58 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını
yerine getiren öğrencinin tezi EYK kararı ile Senatoya gönderilir. Senato kararı ile sanat dalının
özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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 enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de
verilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 59 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tebligat
MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elektronik

sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel
işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildi-
rimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda bir-

den fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 59 uncu madde hükümleri uy-
gulanmaz.

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

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri
için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Büyükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1183 

Davacı : K.H 

MüĢteki : GÜMRÜK ĠDARESĠ - AV. ADEM ĠZKĠ 

Sanık : QĠNGYING CHEN - Chen xin Fei ve Chen kızı 30/01/1978 Çin doğumlu 

Çin Halk Cumhuriyeti VatandaĢı 

Suç : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet 

Suç : 29/03/2012 - Büyükçekmece 

Karar Tarihi : 16/10/2015 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

sanık QĠNGYING CHEN'in 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçunu iĢlediğinden bahisle 

cezalandırılması için kamu davası açılmıĢ sanık hakkında mahkememizce 5607 sayılı Kanuna 

Muhalefet suçundan 5 ay hapis ve 80 TL Adli Para Cezasına hükmedilmiĢ hüküm CMK'nun 5728 

sayılı Yasa ile değiĢik 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERĠYE 

BIRAKILMIġTIR. 

Sanığın yokluğunda verilen karar, adresi belirlenemediğinden tebliğ edilememiĢ bu 

nedenle 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi 

Gazete’de yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup 

TEBLĠGAT YERĠNE GEÇERLĠ OLMAK ÜZERE ĠLAN OLUNUR. 1292 

—— • —— 
İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2016/694 

Karar No : 2016/865 

Karar Tarihi : 23/11/2016 

Sanık : JEAN ADOLPHE DIEUDONNE VEHI 

Uyruğu : FildiĢi Sahilleri VatandaĢı 

Baba Adı : VEHI 

Doğum Tarihi : 01/08/1988 

Doğum Yeri : MAN 

Suçu : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi : 29/08/2016 

Verilen Karar : Beraat 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araĢtırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30 

maddesi gereğince mahkememiz kararının Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı Kanunun 31. 

maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR. 1295 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YUVARLAK GÖZETLEME CAMLARI ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ  

ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2017/99694 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : (0 312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0 312) 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Detayları ihale dokümanında belirtilen 5 kalemde 260 

adet Yuvarlak Gözetleme Camı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Ankara ġeker Fabrikası Merkez Ambarı. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6. Kat) 

b) Son teklif verme (ihale) 

     tarihi ve saati  : 20 Mart 2017 Pazartesi günü, saat: 14:00  

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 25,00 (YirmibeĢ Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 20.03.2017 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14 

(06100) YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 1902/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kepsut Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhale konusu olan iĢ; Balıkesir Ġli, Kepsut Ġlçesi, Camiiatik Mahallesi, 76 Ada, 23-24 

Parselde (1.139,97 m2) bulunan taĢınmazların; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A 

maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karĢılığı inĢaat yapılması iĢidir. 

2 - Ġhale dokümanı bedeli 250,00 TL (Ġki yüz Elli lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. Ġhale dokümanı, para yatırma makbuzu 

karĢılığında, Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Ġhale; Camiicedit Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 19 Kepsut - Balıkesir 

Adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda 21 Mart 2017 tarihinde saat 

14:00’de, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

yapılacaktır. 

4 - Ġhalenin Muhammen bedeli: 3.782.444,04 TL (Üç Milyon Yedi Yüz Seksen Ġki Bin 

Dört Yüz Kırk Dört Lira Sıfır Dört KuruĢ) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen 

bedelin %3’ü oranında 113.473,32 TL (Yüz On Üç Bin Dört Yüz YetmiĢ Üç lira Otuz Ġki kuruĢ) 

geçici teminat vereceklerdir. 

5 - Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 

sunmaları zorunludur. 

a) Kanuni ikametgah belgesi 

b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazıĢma adresi 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi) 

d) Tüzel kiĢi olması halinde; 

d1) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 

yıl içinde düzenlenmiĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 

Onaylı sureti) 

d2) Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

d3) Ortak TeĢebbüs KuruluĢu olması halinde ortak teĢebbüsü oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. 

e) Ġsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri 

f) Ġstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter 

tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri 

g) Ġlanda belirtilen geçici teminatı vermesi 

h) Ġhale dokümanına göre teklifte bulunulması. 

g) Ġsteklilerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda 

bulunması gerekmektedir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 21 Mart 2017, saat 09:30’a 

kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir. 1906/1-1 
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MUHTELĠF BORULARIN VE YÜZEYLERĠN SU JETĠ ĠLE 

TEMĠZLENMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Boruların ve Yüzeylerin Su Jeti ile Temizlenmesi ĠĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/100043 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.055 m² boru temizliği (ekte gösterilmiĢtir) (Ayrıntılı 

bilgi ihale dokümanındadır.) 

b) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası, Fabrika Binası 

c) ĠĢin süresi : Yüklenici Firma iĢe baĢlama tarihinden itibaren 50 (Elli) 

takvim günü içerisinde iĢi bitirecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21.03.2017 Salı günü Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.2.1. Su jeti ile yapılan her türlü boru temizleme iĢleridir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale 

Fabrikamız Ofis binasında Açık Ġhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık 

suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda 

hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1907/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK (9 KALEM) KONVEYÖR BAND ALIMI 4734 SAYILI 
KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  
ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 259 47 94 - 259 47 77  
  Faks : 0 372 253 12 73 - 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

   2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı/Metre 

   a) Niteliği, türü ve miktarı 
1- 

24" Konveyör Bant 
(TS EN 14890) 

  500 

 
2- 

27" Konveyör Bant 
(TS EN 22721) 

  500 

 
3- 

30" Konveyör Bant 

(TS EN 14890) 
  500 

 
4- 

30" Konveyör Bant 
(TS EN 22721) 

1750 

 
5- 

36" Konveyör Bant 
(TS EN 14890) 

  500 

 
6- 

36" Konveyör Bant 
(TS EN 22721) 

2500 

 
7- 

40" Konveyör Bant 
(TS EN 22721) 

  250 

 
8- 

48" Konveyör Bant 
(TS EN 22721) 

  250 

 
9- 

Çelik Örgülü Konveyör  
Bant (800 mm) 

  250 

 
b) Teslim yeri : Konveyör bandlarının teslim yeri:  
  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 
Tesellüm ġefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : Çelik örgülü Konveyör band teslim süresi : 120 gün 
  Tekstil örgülü Konveyör band teslim süresi :   90 gün 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 27/03/2017 Pazartesi - Saat 15:00 
c) Dosya no : 1712010 
d) Ġhale kayıt no : 2017/89975 
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 
7.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

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

belgesi; 
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġhale Ġdari Ģartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale idari Ģartnamemizin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari Ģartnamemizin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı 

beyannamesi ile idari Ģartnamenin 15’inci maddesine istinaden konsorsiyumlar ihaleye teklif 

veremez. 

j) Ġdari Ģartnamemizin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  

Firmalar Tekstil Örgülü Konveyör Bandı için firmalar: Firmalar TS EN ISO 22721-V 

standardına ve TS EN 14973 class C1’de belirtilen bant özelliklerini karĢıladığına dair 

TÜRKAK’tan akredite olmuĢ bir kuruluĢ ya da laboratuvardan aldıkları belgeyi teklifle birlikte 

vereceklerdir. 

Çelik Örgülü Konveyör Bandı için firmalar: Firmalar teklifleri ile beraber TS EN ISO 

15236-1 standardına Uygunluk Belgesi vereceklerdir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler, ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 55. 

maddesinde belirtilmiĢtir. 

6 - Ġhale, ġartnamesinde katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve Ģartnameler 

100,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 27/03/2017 Pazartesi saat 15:00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak her bir iĢ kalemi için birim fiyat teklif 

verilebilecektir. Ġsteklilerce verilecek teklifler, teklif verilen mal kaleminin miktar olarak 

tamamını kapsayacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1851/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 03/11/2016 tarih ve 6580-3 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı 

lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim ġirketi’nin uzaktan eriĢim sistemini Kuruma 

açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 

27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 

972.717, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması; bunun yanı sıra, anılan lisans sahibine tanınan 

15 günlük süre içerisinde söz konusu sistemi Kuruma açmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın 

giderilmemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca piyasa faaliyetinin 30 gün 

süreyle geçici olarak durdurulması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717, -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 ġubesi (ġube 

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 ve ayrıca anılan Kurul Kararı 

uyarınca piyasa faaliyeti geçici olarak durdurulduğundan herhangi bir piyasa faaliyeti 

yapılamayacağının, söz konusu geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığın giderilmesi ve 

süre sonunda Kuruma bilgi verilmesi gerektiğinin, geçici durdurma süresi içinde mevzuata aykırı 

durumun tam olarak giderilmemesi halinde sahip olunan dağıtıcı lisansının iptal edilebileceğinin 

bilinmesi hususları, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1950/1/1-1 

 ————— 

Kurul 16/02/2017 tarihli ve 6927-5 sayılı Kararı ile, 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32131 sayılı bayilik lisansı sahibi Vedat Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 

gerekli Ģart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Vedat Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/21 sayılı Kurul Kararı kapsamında 

yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 28.11.2016 tarihli ve 1823 sayılı SoruĢturma Raporu 

ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Vedat 
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Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL (Birmilyon 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 

ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü 

maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para 

cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası 

uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1950/2/1-1 

 ————— 

Kurul 16/02/2017 tarihli ve 6927-6 sayılı Kararı ile, 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32131 sayılı bayilik lisansı sahibi Vedat Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği 

üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari 

yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Vedat Fırat Akaryakıt Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 28.11.2016 tarihli ve 1823 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı 

savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan Vedat Fırat Akaryakıt 

Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 

6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (YetmiĢbin 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 

ġubesi 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 Ġdare 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 
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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.  1950/3/1-1 

————— 

30/03/2016 tarihli ve 6190-15 sayılı Kurul Kararı ile ―Gap Mahallesi Tpao Bulvarı 

No:212 (Pafta:21k3b Ada:198 Parsel:2)/BATMAN‖ adresinde faaliyet gösteren 29.03.2011 tarihli 

ve BAY/939-82/29218 sayılı bayilik lisansı sahibi Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm ĠnĢaat Nakliye 

Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ait tesiste 13/03/2013 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması 

nedeniyle lisans sahibi hakkında idari para cezası uygulanmasına iliĢkin 30/10/2013 tarihli ve 

4673-154 sayılı Kurul Kararının, Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 30/12/2014 tarih ve E.2014/38 

K.2014/1973 sayılı kararı ile iptaline karar verilmesi nedeniyle, konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm ĠnĢaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci 

madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 05/05/2016 tarihli ve 733 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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.  1950/4/1-1 

 ————— 

Kurul’un 18/08/2016 tarih ve 6444-102 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/29690 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’ne ait 34 YA 9445 

plakalı akaryakıt tankerinden 06/10/2012 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin yeterli Ģart ve 

seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, aynı 

zamanda numunelerin solvent içerdiğinin; öte yandan aynı araçtan 09/12/2012 tarihinde alınan 

numunenin ise ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun ve solvent içerdiğinin tespit 

edilmesinin, dolayısıyla ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi 

ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine, bunun yanı sıra akaryakıtın tağĢiĢe yarayan ürün içermesinin ise, 

5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/09/2016 tarih ve 1452 sayılı 

SoruĢturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 

ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 
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gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1950/5/1-1 

 ————— 

―DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketinin lisanslı bayisi olan ġubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ TaĢımacılık 

Otomotiv Turizm ĠnĢaat Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketinin BAY/939-82/32176 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı ile KarĢıyaka Mahallesi Tosya - Ġstanbul Yolu 8. Km. No: 226 Tosya - 

Kastamonu adresinde faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda Kastamonu Ġl Emniyet 

Müdürlüğü tarafından 22-23-24/04/2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde, vaziyet planında yer 

almayan 5 adet gizli akaryakıt tankı bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 

üncü fıkrasının (l) bendi kapsamında aynı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) 

bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden,  

Ankara 10. Ġdare Mahkemesinin 2014/6 E. ve 2014/1453 K. sayılı kararındaki gerekçe 

çerçevesinde; konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun 

tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari Yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri ile 26/01/2017 tarih ve 4582 sayılı 

BaĢkanlık OLUR'u ve 26/01/2017 tarih ve 4632 sayılı SoruĢturma Görevlendirme yazısı 

kapsamında adı geçen lisans sahibi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına‖ karar verilmiĢtir. 

5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 26/01/2017tarih ve 4582 sayılı 

BaĢkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 08/02/2017 tarih ve 182 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere usulüne uygun olarak 08/02/2017 tarih ve 7878 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin Kurumumuza ibraz etmiĢ olduğu tebligat adresi ile Ticaret Sicil adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1950/6/1-1 

 ————— 

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 ÜRÜNLERĠ TAġIMACILIK 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 18.07.2016 

tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür olmamasının 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

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

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

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

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

Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı 

bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 

sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca SARDES PETROL 

ÜRÜNLERĠ TAġIMACILIK SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ hakkında doğrudan 
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soruĢturma açılmasına, karar verilmiĢ ve 5307 sayılı Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

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

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

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 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 değiĢiklik nedeniyle bu konuda lehe yapılacak 

uygulamalarda değerlendirilmek üzere geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim 

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

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

gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1950/7/1-1 

————— 

03/02/2017 tarihli ve 5965 sayılı BaĢkanlık Oluru ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı 

lisansı (03/04/2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiĢtir.) Z Petrol Enerji 

Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin, bayii olan 19/12/2012 tarihinde Açin Otomotiv 

Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi'ne ait 14.11.2011 tarihli ve 

BAY/939-82/30232 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (07.02.2014 Tarih ve 4622 Sayılı 

Karar ile SonlandırılmıĢtır.) ―Aydın-Denizli Karayolu Zincirlikuyu Mevkii AYDIN‖ adresinde; 

09.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30567 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (04/02/2014 

tarihli ve 4024 sayılı karar ile sona erdirilmiĢtir.) ―Toptan Gıda ÇarĢısı IlıcabaĢı Mevkii Denizli 

Bulvarı No:99 AYDIN‖ adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında yapılan müĢterek 

denetimlerde, her iki istasyonda da akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kurma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 

altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı 

Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 09/02/2017 tarihli ve 187 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

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.  1950/8/1-1 

————— 

Class Gaz Sanayi ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi’nin LPG-DAĞ/1626-1/07856 sayılı LPG 

Dağıtıcı Lisansı, SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci 

maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/02/2017 tarih ve 

6923-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiĢtir. 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 

son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur. 1949/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

(FİSAUM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


