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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2017/9989

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

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

İçindekiler 104. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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Karar Sayısı : 2017/10000

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ

M. ŞİMŞEK

N. KURTULMUŞ

Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

B. BOZDAĞ

A. ARSLAN

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

M. MÜEZZİNOĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

A. Ç. KILIÇ

F. ÇELİK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

F. IŞIK

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

R. AKDAĞ

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10046

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. ARSLAN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.01-5-409

29 Nisan 2017
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-27827

28 Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-88-410

28 Nisan 2017
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
28 Nisan 2017

BAŞBAKANLIK
69471265-305-27832
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
28 Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-89-411
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
28 Nisan 2017

BAŞBAKANLIK
69471265-305-27834
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
28 Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-90-412
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
28 Nisan 2017

BAŞBAKANLIK
69471265-305-27839
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
28 Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-91-413
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
28 Nisan 2017

BAŞBAKANLIK
69471265-305-27840
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Binali YILDIRIM
Başbakan

—————
T.C.
28 Nisan 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-92-414
BAŞBAKANLIĞA

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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SINIR TESPİT KARARI
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/156
1 – Erzincan İli Merkez İlçesine bağlı Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Ulalar,
Akyazı, Yoğurtlu, Demirkent, Yaylabaşı ve Geçit Belediyeleri ile Işıkpınar, Buğdaylı ve
Büyükçakırman Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Erzincan Belediyesi sınırları içine
katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
29/04/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Süleyman SOYLU
Başbakan
İçişleri Bakanı

—— • ——
İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/152
1 – Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya Köyünün, Şırnak İli Merkez İlçesine bağlanması,
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
29/04/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Süleyman SOYLU
Başbakan
İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/153
1 – Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümeleri yerleşim
yerlerinin aynı ilin Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Mahallesine bağlanması, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 8 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine
göre uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
29/04/2017
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Süleyman SOYLU
Başbakan
İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YUVAM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; engelliliğin önlenmesinde, fırsat eşitliği ve toplumsal
rehabilitasyon çerçevesinde engelli öğrenciler ve diğer engelliler için sağlık ve sosyal politikaların oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları
ağının oluşturulmasına, kurumsal ve akademik katkı yapmak, engelsiz projelerin planlanması,
projelendirilmesi hususlarında ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği, proje
ve program ortaklığı yapmak, Üniversitenin imkanlarının bu amaçlar doğrultusunda proje ortakları ile ortak kullanımını ve Üniversitenin bu alandaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara akreditasyonunu ve engelsiz üniversite unvanını kazanmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe veya yabancı
dillerde yayımlamak,
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri
faaliyetlerde bulunmak,
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c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışma yapan diğer kurumlarla Merkezin
amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu
projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,
ç) Engellilere yönelik çalışanların eğitilmelerini hedefleyen çalışmalar hazırlamak ve
yürütmek,
d) Eğitim hakkının eşitlik ilkesine göre gerçekleştirilmesi amacına yönelik olan her düzeyde, kapsamlı bir eğitim sistemini sağlayacak tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmak,
e) Engelli kişilerin zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin tam olarak geliştirilebilmesine
katkıda bulunmak amacıyla internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik
eğitim programları sunmak,
f) Engellilere yönelik olarak eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak, katılımcı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek,
g) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
ğ) Engellilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler,
geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,
h) Braille alfabesi, alternatif yazı ve alternatif yükseltici, alternatif iletişim yöntemi,
araç ve biçimleri ile yönlendirme ve hareket becerilerinin öğrenilmesi ve arkadaş desteği ile
yönlendirmenin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek ve araştırmalar yapmak,
ı) Engellilerin araştırma yapmasına elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve
uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, süreli yayın hazırlayıp yayımlamak,
i) Diğer ülkelerdeki engellilerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, buna yönelik
geziler düzenlemek,
j) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı Müdüre
vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün
onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkısı ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol
taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti
bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı
enstitülerde gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi enstitülerinin örgün
eğitim veya uzaktan eğitim yapan lisansüstü programlarına başvuran öğrencilerin kayıt-kabul,
devam, eğitim-öğretim, sınav, tez ve başarılarının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Lisans Üstü Eğitim
Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve
enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Doktora programı: Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli becerileri kazandıran akademik faaliyeti,
d) Enstitü: Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim veren enstitülerini,
e) Enstitü anabilim dalı başkanı/enstitü anasanat dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı yürüten lisans bölümlerinin başkanlarını,
f) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim
programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten enstitü anabilim ve enstitü
anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün
göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan
Kurulu,
ğ) GANO: Bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik
çalışması programlarını,
i) Müdür: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektörlük: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Sanatta yeterlik çalışması programı: Yüksek lisans sonrası sekiz yarıyıl ve bu programa lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli; bilimi sanatla buluşturan sanatta
yeterlik eseri çalışmasını ve bu çalışmaya ilişkin yazılı rapor hazırlama ve uygulama etkinliklerini, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı ve özgün bir sanat eserinin
yaratılması yöntem ve işlemlerini,
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n) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,
o) Temel Tıp Puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavında temel tıp bilimleri Test-1 bölümünden
alınan standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden alınan standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilen puanı,
ö) Uzaktan öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programlarını,
p) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
r) Tezli yüksek lisans programı: En az dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli bir yükseköğretim
kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, lisans eğitimi üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, sanat çalışmaları ve uygulama etkinliklerini,
s) Tezsiz yüksek lisans programı: En az dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli bir yükseköğretim
kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, lisans eğitimi üzerine yapacakları iki yarıyıl süreli eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, sanat çalışmaları ve uygulama etkinliklerini,
ş) YANO: Bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı
ortalamasını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim ve öğretim programları
MADDE 5 – (1) Enstitüler örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları
lisansüstü çalışmalarını;
a) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans,
b) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans,
c) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programı,
ç) Tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim,
d) Birleştirilmiş lisans ve lisansüstü program
ile gerçekleştirir.
Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitüler YÖK tarafından onaylanan bilim/sanat dallarında; çeşitli
düzeylerde, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yeni programlar açabilir.
(2) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır.
(3) Anabilim/anasanat dalları tarafından önerilen programlar ile değişiklik önerileri
Enstitü Kurulu onayı ve Senato kararı ile yürürlük kazanır.
(4) Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile diğer enstitülerle işbirliği yapılarak ortak
programlar açılabilir.
Eğitim ve öğretim ücreti
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.
(2) Eğitim ve öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın sonunda
bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve öğrencilerin, ilân edilen süre içinde
ödemeleri beklenir.
(3) Eğitim ve öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere yazılamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarını kaybeder.
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(4) Lisansüstü programı normal süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler tekrar etmek
zorunda oldukları derslere yazılmak ve/veya dersin sınavına girmek için Mütevelli Heyeti tarafından o ders için belirlenmiş eğitim-öğretim ve sınav ücretini öder. Bu ücretin belirlenmesinde dersin kredi/saati göz önünde tutulur.
Burslar
MADDE 8 – (1) Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde burs verilebilir.
Kontenjanlar
MADDE 9 – (1) Enstitü Kurulu, her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik
yılda Enstitüye kabul edilecek öğrenci sayısını, özel öğrenciler ve yatay geçiş yolu ile kabul
edilecek öğrenciler dâhil olmak üzere Senatoya önerir.
Başvuru koşulları ve başvuru tarihi
MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğretim yapacak programlara başvuracak adaylarda bu
Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim
dalı/anasanat dalı başkanının önerisi, Enstitü Kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar
aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) Tezli yüksek lisans için başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak
üzere ALES standart puanına sahip olmak.
c) Tezli yüksek lisans için Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya ÖSYM
tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavından veya ÖSYM’ce eşdeğer olarak kabul edilen
sınavlardan 50 taban puanı almış olmak.
ç) En az 2,00 lisans genel not ortalamasına sahip olmak.
d) Tezli yüksek lisans için mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.
(2) Enstitü Yönetim Kurulu, internet ortamında yürütülen tezsiz/sanat eseri raporsuz
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata da alınmasına karar verebilir. Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat
dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının
%10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si ve varsa mülâkat puanının %50’si toplanır.
(4) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan yüksek lisans programlarına başvuran
adaylarda ALES puanı aranmaz.
(5) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, en az yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosundan
atanabileceği gibi, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın azaltılmasına veya artırılmasına Senato yetkilidir. Bir
öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan
öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
Tez önerisi
MADDE 15 – (1) Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi sağlayan öğrenci en geç bir ay içerisinde bir tez/sanat eseri önerisi hazırlamak ve önerisini ilgili anabilim
dalına bildirmek zorundadır.
(2) Tezin/sanat eseri raporunun başlığı ve kapsamı öğrenci ve danışmanı tarafından,
anabilim/anasanat dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak belirlenir.
(3) Tez/sanat eseri önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Üniversite tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna
gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitüce istenen sayıda nüshasını tez
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı
aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak ve tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan azami süreyi aşmamış olmak kaydıyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 17 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. 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 ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
(4) Diplomada; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve başarmış olduğu programın
adı ve var ise aldığı unvan belirtilir. Diplomada Müdür ve Rektörün imzası bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda ilgili Enstitü Kurulu kararı ile yeterlik
sınavı uygulanabilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
Diploma
MADDE 21 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversitece tezli
yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılabilir.
(4) Diplomada; öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı ve başarmış olduğu programın
adı ve var ise aldığı unvan belirtilir ve diplomada Müdür ve Rektörün imzası bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 22 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
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(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Başvuru ve kabul
MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları
gerekir.
(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(3) Güzel Sanatlar Fakültesinin anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde, güzel
sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından
mezun olanlarda ALES puanı aranmaz.
(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış 50 temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES
puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş
hekimliği ve veteriner fakülteleri, eczacılık mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal
puan türünde 65 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel
tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
(6) Doktora giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yeterlik sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan
alınması zorunludur.
(8) Tıp fakültesi doktora programlarına kayıt için temel tıp puanının veya ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat
puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(9) Adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması
göz önünde tutulur.
Süre
MADDE 24 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
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(2) Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 25 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur.
(2) Tez danışmanı, en az yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içerisinden
olabileceği gibi, dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Aday yazılı sınav ile sözlü sınavın her birinden 100 üzerinden
en az 50 puan alması gerekir. Yazılı sınavların tüm sınav içindeki ağırlığı %65, sözlü sınavın
tüm sınav içindeki ağırlığı %35’tir. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 65 puan olmak zorundadır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir
tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez danışmanının talep etmesi durumunda öğrenci raporu bir sempozyumda sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2017 – Sayı : 30053

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 30 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya
yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Buna ek olarak sanatta
yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekildedir:
a) Mülâkatta/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi değerlendirmesinde başarılı olmak,
b) Türkçeyi kullanma yeteneklerini gösteren ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini
belirten kompozisyon, yazma becerisini kanıtlamak.
(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
(4) Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak enstitülerdeki,
güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Süre
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak
danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içerisinden olabileceği gibi, Üniversite dışında da
en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.
(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) 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.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
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tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir ve sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci ve Yatay Geçiş
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde saydırılması mümkündür. Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin
%50’sini geçemez.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Akademik başarıya göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisansüstü programlarında en az 1 yarıyıl öğrenim gören
öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir. Üniversite yabancı dil hazırlık sınıfı hariç
en az bir yarıyıl öğrenim gören öğrenciler de yatay geçiş yapmak için başvurabilir.
(3) Kayıt dondurmuş olmak, kaydı askıya alınmış öğrenci olmak yatay geçiş hakkından
yararlanmak için engel teşkil etmez. Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, başka bir bölümü/programa yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
(4) Aynı düzeydeki diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Buna göre,
yüksek lisans programlarından yüksek lisans programlarına; doktora programlarından doktora
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Yüksek lisans programlarından doktora programlarına;
doktora programlarından yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz. Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer diploma
programları arasında yatay geçiş yapılabilir.
(5) Tamamen yabancı dilde öğretim verilen programlar ile eğitim dili Türkçe olmakla
birlikte zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılan yatay geçiş başvurularında, İngilizce
düzeyi yeterli olmayan veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavından
başarılı olamayan yüksek lisans öğrencileri, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.
Yabancı dil hazırlık programından başarılı olmalarını takip eden dönemlerde yüksek lisans
derslerini alabilirler.
(6) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından örgün öğretim yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz.
(7) Yatay geçiş için yüksek lisans öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,00; doktora
programı öğrencileri için 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Genel not ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay
geçiş için başvurabilir. Yabancı dilde öğretim verilen programlar ile zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılacak yatay geçişlerde Üniversitenin aradığı yabancı dil koşullarını sağlamak gerekir.
(8) YÖK tarafından denkliği tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay
geçiş yapılabilir.
(9) Üniversite içinde aynı veya farklı programlar arasında tezli ve/veya tezsiz programlara yatay geçiş yapılabilir. Bu durumda önceki programda alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilgili yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve kayıtlı olduğu doktora programında sunulan
derslerden en az yedi dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin, bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. Bu öğrencilerin intibak ettirildikleri yüksek lisans programından mezun olabilmeleri için en az bir dönem kayıtlı öğrenci olarak bulunmaları ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından öngörülen dersleri almaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora
programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(11) Yatay geçiş başvuruları ilgili enstitü anabilim dalları bünyesinde oluşturulan kabul
jürileri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yaparak
adayların programa kabul edilip edilemeyeceğini belirler. Ayrıca, ilgili anabilim dallarının görüşleri alınarak, daha önceki programında aldığı derslerden hangilerinin, geçiş yapacağı programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve varsa alt dönemlerden almaları gereken dersler
bu jüri tarafından belirlenir. Kesin kabul ve ders muafiyetleri jürinin önerileri dikkate alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
(12) Değerlendirmede, öncelikle Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) dikkate alınır.
Eşit AGNO’ya sahip öğrencilerin bulunması durumunda, başarısız dersi olmayanlara veya daha
az başarısız dersi olanlara öncelik tanınır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde öğrencilerin
ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan başarı sıralaması yüksek olana öncelik
verilir.
(13) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin geldiği yükseköğretim kurumunda aldığı
derslerin değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
(14) Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki programında geçirdiği süre azami öğrenim
süresinden sayılır.
Programlar ve kredi değerleri
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,
lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.
(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığının öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
MADDE 41 – (1) Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını
ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar
program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü
ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve
ilgili enstitüye bildirilir.
(2) Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı
durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen
sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.
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(3) Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir:
Başarı notları
Sayısal eşdeğeri
AA
4,00
BA
3,50
BB
3,00
CB
2,50
CC
2,00
DC
1,50
DD
1,00
FF
0,00
DZ
0,00
(4) Aşağıda belirtilen notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilmez;
a) Muaf (M): Öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler için kullanılan nottur.
b) Terk (T): Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten çekildiklerini gösteren nottur.
(5) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten
başarısız sayılır.
(6) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret
sınavına girebilir.
(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, derslerin her birinden elde edilen başarı notuyla o
dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bölünmesi
ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenir.
(8) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde
aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.
(9) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(10) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
(11) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirleyebilir.
(12) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak
soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt
ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.
Mazeret sınavları
MADDE 42 – (1) Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.
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Öğretim elemanının sorumluluğu
MADDE 43 – (1) Öğretim elemanları; derslerine yazılan öğrencileri tutum ve davranışları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve
öğrencilerini nesnel ölçeklerle tarafsız, eşit ve adil değerlendirmekle sorumludur.
Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 44 – (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları ve yarıyıl sonu sınavı
sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından duyurulur.
(2) Öğretim elemanı; yarıyıl sonu sınavından en geç on iş günü içinde takdir ettiği başarı
notlarını bilgisayar ortamında tamamlayarak, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim etmek zorundadır.
(3) Başarı notları Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 45 – (1) Öğrenciler sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş
günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak itiraz edebilirler.
(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve ilgili öğretim elemanı yapılan itirazı açıklık ve saydamlık anlayışı içinde ivedilikle ve maddi hata yönüyle değerlendirir ve sonucu beş
iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.
(3) İlan edilerek kesinleşen başarı notlarına itiraz edilmez.
Not ortalamaları ve hesaplanması
MADDE 46 – (1) Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı her öğrencinin yarıyıl
ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalamasını (GANO) sürekli olarak
takip eder.
(2) Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı belirlenir. Ardından ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı
ayrı belirlenir.
(3) YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl kredi yükü verisine
bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır.
(4) GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam kredi yükü verisine
bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.
(5) GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış son başarı notu katılır.
Başarılı öğrenciler
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir.
(2) Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2,50, doktora programında ise
en az 3,00 GANO’ya sahip olmak gerekir.
(3) Bölüm veya programlarını GANO 3,50-4,00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite
yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar. Bu durum
ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.
Ders planları ve kredili sistem
MADDE 48 - (1) Bir programda açılacak dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından
hazırlanır ve Enstitü Kurulunda görüşülür. Enstitü Kurulu kararlarının Senato tarafından onaylanması ile dersler yürürlüğe girer.
(2) Enstitü programlarında kredili sistem uygulanır. Ders planlarında yer alan bir dersin
kredi yükü belirlenirken AKTS ilkeleri göz önünde tutulur. Diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sayfa : 38

RESMÎ GAZETE

30 Nisan 2017 – Sayı : 30053

Dersler ve ders sorumluları
MADDE 49 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır.
Açılacak zorunlu ve seçmeli dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilân edilir.
(2) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğretim görevlileri/sanatçı öğretim elemanları da ders sorumlusu olarak görev alabilir. Gerekli görüldüğünde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
Kayıt yenileme
MADDE 50 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde gösterilmiş tarihlerde ve her yarıyıl
başında derslere yazılırken kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Eğitim öğretim ücretini Üniversite tarafından belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş tarihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Öğrenci, kaydını bizzat yenilemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni ile
kaydını yenileyememiş öğrenciler, ders alma-bırakma süresinde kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de kayıt yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Derse yazılma ve ders bırakma
MADDE 51 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılırlar.
(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak yazılması gerekir.
(3) Öğrenciler, haklı ve zorunlu nedenlerle başvurmaları halinde, kesinleştirerek yazıldığı bir dersi yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve
bir başka derse yazılabilir.
(4) Öğrenciler danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız oldukları bir dersin yerine başka bir derse yazılabilirler.
Kredi aktarma
MADDE 52 – (1) Enstitüden özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat
dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla öğrencinin devam etmekte olduğu programa aktarılabilir.
(2) Aktarılacak kredi toplamı, programın toplam kredi yükünün yarısını geçemez.
Devam zorunluluğu
MADDE 53 – (1) İlk defa alınan dersler ile F notu nedeni ile tekrarlanan derslere devam zorunludur. Derslerin %30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz
ve kendisine devamsız F notu verilir.
Ortalaması yetersiz öğrenciler
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen GANO’su sağlayamayan öğrencilerin durumu danışmanları ve anabilim/anasanat başkanlığı tarafından izlenir.
(2) Yüksek lisans öğrencileri GANO’su en az 2,50 ye çıkarana kadar, daha önce almış
oldukları CC notlu dersleri, F olanlardan başlayarak tekrar ederler.
(3) Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri GANO’su en az 3,00’a çıkarana kadar, daha
önce almış oldukları CB notlu dersleri F olanlardan başlayarak tekrar ederler.
Programlara kabul
MADDE 55 - (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,
hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.
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(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Senato tarafından belirlenir.
(3) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İlişik kesme
MADDE 56 – (1) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği
kesilir. Bu durum YÖK’e ve adı geçen öğrenciye yazı ile bildirilir.
(2) Kaydının silinmesini isteyen öğrenciler, bu taleplerini yazı ile Enstitüye bildirmek
zorundadır. Öğrenci adına bir başkasının veya vekilinin yazılı olsa bile öğrenci adına ilişik kesme istekleri dikkate alınmaz.
(3) Eğitim-öğretim ücreti ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Bu Yönetmelikte tanımlanmış başarı koşullarını yerine getirememiş öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Bu maddede belirtilen nedenlerden biri ile kaydı silinen öğrenciler Enstitüye geri
dönemezler.
İzinler
MADDE 57 – (1) Öğrencilere; maddi zorluklar, yurt dışında eğitim ve benzeri durumlar
dolayısıyla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu mazeretlerinin belgelenmesi gerekir.
(2) İzin başvuruları derslerin başlamasını takip eden üçüncü haftanın son gününe kadar,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır.
(3) İzin talepleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Program için belirlenmiş eğitim öğretim ücretinin en az %50’sini yatırmış olan ve Üniversiteye herhangi bir
borcu olmayan öğrencilere izin verilebilir.
(4) İzin talep eden öğrenci Üniversite tarafından kendisine teslim edilmiş malzeme ve
teçhizatı hasarsız olarak iade etmek zorundadır.
(5) Belirlenmiş eğitim öğretim ücretinin %50’sinden fazlasını ödemiş öğrencinin borcu
ve yaptığı hasar varsa, bunların tutarı kesildikten sonra kalan kısım kendisine iade edilir.
(6) İzin isteği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında yarıyıl AKTS yükü; bir öğrencinin
bir yarıyılda alacağı derslerin kredileri toplamıdır. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü
30 AKTS’dir ve bu yük yarıyıl için en çok 45 AKTS olabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınav evrakının teslimi
MADDE 43 – (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavı
sonuçları ve bütünleme sınavı sonuçları dersin öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü
tarafından duyurulur.
(2) Öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç 10 iş günü
içinde takdir ettiği başarı notlarını bilgisayar ortamında tamamlayarak, sınav evrakını; otomasyon sisteminden alınan öğrenci listesi sınav imza tutanağı, sınav kâğıtları, öğrenci listesine işlenen sınav sonuçları (öğretim elemanı tarafından ıslak imzalı), yoklama kâğıtları, sınav soruları
ve cevap anahtarı veya değerlendirme kriterleri, (varsa) ödevler ile birlikte sınav zarfı içinde
eksiksiz olarak imza karşılığında Dekanlık aracılığıyla Arşiv birimine teslim etmek zorundadır.
Uygulamalı derslerde evraklar, dijital ortamda muhafaza edilerek Dekanlık aracılığıyla arşiv
birimine teslim edilir.
(3) Başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınav sonuçlarına itiraz ve öğretim elemanının sorumluluğu
MADDE 44 – (1) Öğretim elemanları; derslerine yazılan öğrencileri tutum ve davranışları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve
öğrencilerini nesnel ölçeklerle tarafsız, eşit ve adil değerlendirmekle sorumludur.
(2) Ön lisans ve lisans öğrencileri, 43 üncü maddede sayılan sınav sonuçlarına (proje
dersleri ve bitirme projeleri dahil), sonucun ilanını takip eden 2 iş günü içinde, ilgili
dekanlık/müdürlüğe dilekçe vermek suretiyle itiraz edebilirler.
(3) Öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren 1 iş günü içerisinde ivedilikle incelemesini yapar, sonucu ilgili dekanlık/müdürlüğe bildirir ve sonuç ilan edilir.
(4) Bu ilandan sonra ikinci defa itiraz edilmesi halinde dekan/müdür, dersi okutan öğretim elemanı dışında ilgili alanlardan ivedilikle en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir. Bu inceleme 1 iş günü içerisinde tamamlanarak sonuç ilan edilir.
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(5) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(6) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme işlemleri yapılır ve öğrenci bilgilendirilir.
(7) Bütün bu itiraz işlemleri bütünleme sınavı öncesinde tamamlanmak zorundadır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
29/4/2013
28632
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
127/8/2013
28748
214/2/2017
29979

—— • ——
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL GERONTOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Sosyal Gerontoloji: Yaşlıların sorunları, sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen sosyal bilimler dalını,
e) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversitelerin sosyal gerontoloji alanında hizmet
veren birimleri ve yurt içi ve yurt dışındaki sosyal gerontoloji ile ilgili kurumlarla Üniversitenin
ilgili birimlerinin işbirliğini sağlayarak, sosyal gerontoloji alanında bilime ve teknolojiye yönelik etkinliklerde bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe ve yabancı
dillerde yayımlamak,
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri
faaliyetlerde bulunmak,
c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,
resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak
yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,
ç) Sosyal gerontoloji ile ilgili hizmet veren birimlerde her türlü çalışmayı yapmak, bu
alanda her türlü eksiklik ve aksaklıkları araştırarak, Türk endüstrisinin sosyal gerontoloji alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
d) Sosyal gerontoloji konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanlarının, dış ülkelerde
konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,
e) Sosyal gerontoloji alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının kullanılmasının
sağlanması ve teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası
bir elektronik iletişim ağı kurmak,
g) Merkeze ait en az bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,
ğ) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,
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h) İlgi alanlarında sosyal politika oluşturmaya yönelik çalışma yürütmek,
ı) Akredite sosyal gerontoloji laboratuvarları kurarak ölçüm ve analizler yapmak,
i) Toplumda sosyal gerontoloji bilincini geliştirmek için Merkezin amacı ile ilgili her
türlü faaliyette bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından
bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında
olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün
onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim
elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
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d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti
bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YENİSEM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim
verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde Üniversitenin
kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve Türkçe veya yabancı dillerde bunları yayımlamak,
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri
faaliyetlerde bulunmak,
c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,
resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak
yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,
ç) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerini hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal
ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,
d) Özellikle sivil havacılık, sağlık yardımcı personel faaliyeti, hasta-yaşlı bakımı, yabancı dil eğitimi, eğiticilerin eğitimi olmak üzere eğitim ve sertifika programları açmak,
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e) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,
f) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve
beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını
oluşturucu programlar geliştirmek,
g) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, yükseköğretim ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,
ğ) Yetenek geliştirici etkinlikler, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro,
fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,
h) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası
bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak,
ı) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler
düzenlemek,
i) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere
Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görev başında bulunmadığı durumlarda Müdür
Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi
de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün
onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla
görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı
üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
d) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje
ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti
bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 8/11/2010 tarihli ve 27753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YÜTÖM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için
yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek
amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje
faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bir dünya dili olan Türkçeyi yabancılara öğretmek,
b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini
sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yayın faaliyetinde bulunmak, kurs ve seminerler düzenlemek,
c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak
ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla
yurt içi gezileri düzenlemek,
ç) Türkçenin öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, programlar hazırlamak; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak
kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve yürütmek,
d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak
veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
e) Kamuya ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,
f) Üniversitenin Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı
ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,
g) Üniversitenin ilgili lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerini,
Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına
destek olmak,
ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak,
h) Merkez amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak,
ı) Kamuoyunu bilgilendirici (kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak gibi)
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak,
i) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak,
j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere
Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.
(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir
Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,
f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre
sunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,
g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin tam
zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen
üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve değerlendirmek,
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,
çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
Çalışma ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel
olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görevlendirme yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti
bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 23/5/2016 tarihli ve 29720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YUZEM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
b) Müdür: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde
e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri
e-öğrenme ile desteklemek; uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları dü-
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zenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak; ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun
her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak
ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için
ders içeriklerini hazırlamak,
c) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek,
d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere
Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün, görevi başında bulunmadığı durumlarda
Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının
görevi de sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün
onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitenin tam zamanlı
öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen üç kişi
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden aynı usulde görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı
üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak,
c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri programlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Öğrenci katkı paylarını tespit ederek Rektöre sunmak,
f) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti
bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 10/2/2012 tarihli ve 28200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/203
Karar No : 2015/574
-Sanık (Suriye uyruklu Kusav ve Rava oğlu 01/01/1991 D.lu MUHAMMED RUVEYLĠ)
hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde üzerine atılı (Gümrük
Kaçakçılığı - Sigara Kaçakçılığı) suçu iĢlemiĢ olduğu anlaĢılmakla sübut bulan ve eylemine uyan
5607 Sayılı Yasa'nın 3/18 maddesi ve 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak
sanığın 2 YIL 6 AY HAPĠS ve 80.00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,
adli para cezasının miktarı dikkate alınarak takside bağlanmasına yer olmadığına,
-Sanığın 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesinin a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen hak ve
yetkileri kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, kendi
altsoyu üzerindeki TCK'nın 53/1-c maddesinde belirtilen velayet hakkından, vesayet veya
kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan ise 5237 sayılı TCK'nın 53/3. maddesi gereğince koĢullu
salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,
-Gebze Gümrük Müdürlüğü deposunda bulunan gümrük kaçağı sigaraların 5607 sayılı
Yasanın 13/1 delaleti ile TCK.nın 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE,
-Sanığın tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK 63 gereğince cezasından MAHSUBUNA,
-Katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına izafeten Sakarya Gümrük Müdürlüğü kendisini
vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi
gereğince 1.500,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan tarafa verilmesine,
-Bu dosya için yapılan keĢif, bilirkiĢi gideri ile posta giderinden ibaret 217,00.-TL
yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazineye gelir kaydına dair verilen hüküm, tebligat,
yazıĢma ve aramalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık MUHAMMED RUVEYLĠ' ye'
tebliğ edilememiĢtir.
Bu nedenle;
1 - 7201sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'de ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ve
bu tarihten itibaren 7 (yedi) günlük yasal süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememiz yargı
çevresi dıĢında eĢ değer Mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya bizzat Mahkememize gelerek
Zabıt Katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesince incelenmek üzere
temyiz yasa yolunun açık olduğu, Temyiz Edilmediği takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı,
3 - Yargılama gideri ile birlikte ilan masrafının da sanıktan alınmasına,
4 - Ġlanın bir suretinin de bir ay süre ile mahkeme divanhanesinde ilanına karar verildiği
hususu ilanen tebliğ olunur.
2580

—— •• ——

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No : 2009/71
Karar No : 2013/126
BaĢkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına KarĢı Koymamaya Mecbur Kılmak
Suretiyle Yağma, Yaralama suçundan Mahkememizin 2009/71 Esas ve 2013/126 karar sayılı
07/06/2013 tarihli ilamı ile 148/1, 86/1 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPĠS, 1 YIL 1 AY 10
GÜN HAPĠS cezası ile cezalandırılan ġefik ve Hanife oğlu, 09/10/1991 doğumlu, Batman, Sason,
KayabaĢı mah/köy nüfusuna kayıtlı NAHĠR ARSLAN hakkında mahkememizce verilen karar
olayın müĢtekisi Louıs kızı,1932 doğumlu MARGUERITE LABAUME'ye tüm aramalara rağmen
bulunamadığından, tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak Ġlçesi, Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim
Proje Alanı 6. Etapta bulunan aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karĢılığı inĢaat yaptırılacaktır.

İli

İlçesi

Ada/
Parsel

Arsa
Alanı
(M2)

Ankara Mamak 51937/1 8,998

İmar
Emsal Kullanımı
2.5

Konut +
Ticaret

Emsal İnşaat Alanı M2
22,495.00 (Konut)
(Ticaret Alanı sıfır kotun altındaki
emsal harici alanda yer alacaktır)

Keşif Bedeli
(TL)
17,996,000.00

1 - Bu iĢin tahmini keĢif bedeli Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın ―2016 Yılı Yapı
YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği‖ esas alınarak 17.996.000,00.-TL (OnYediMilyon
DokuzYüzDoksanAltıBin Türk Lirası.) dır.
2 - Ġhale 11.05.2017 PerĢembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18
Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara BüyükĢehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye
Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından
(Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00 - 17.00 saatleri
arasında görülebilir.
4 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı,
ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a - Kanuni Ġkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılı vizeli)
c - Noter tasdikli Ġmza sirküleri.
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).
e - Ġsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleĢmeye dayalı yapmıĢ oldukları iĢlerin keĢif
bedelleri toplamı, yapılacak iĢin keĢif bedelinin %50’si kadar, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın
2016 yılı Yapı YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu
Ġhale Kurumunun Yapım ĠĢlerinde üst yapı grupları baĢlığında, II. grup iĢlere ait iĢ bitirme
belgesi, iskan ruhsatında veya iĢ bitirme belgesinde belirtilmiĢ olacaktır.)
f - ĠĢin keĢif bedelinin %25’i kadar kullanılmamıĢ nakit kredi, %25’i kadar da banka
referans mektubu verilecektir.
g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
h - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Ġsteklinin yazılı
taahhütü)
ı - Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ 539.880,00.-TL
(BeĢYüzOtuzDokuzBinSekizYüzSeksen Türk Lirası) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici
teminatlar nakit para ise) Ankara BüyükĢehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı
makbuzu verilecektir.
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j - Ġstekli Ģirket ise onaylı Ģirket tüzüğü.
k - Yer Görme Belgesi
l - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat
12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN BaĢkanlığına, (Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi
BaĢkanlığı) makbuz karĢılığında verilmesi Ģarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları
veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmez.
m - Bu iĢin Ġhale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
6 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı
bir Ģekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde,
Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - Bu ĠĢin ġartnamesi 500,00 TL (BeĢyüz Türk Lirası) bedel karĢılığında, 10.05.2017
günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından temin edilebilecektir.
Ġlan olunur.
3802/1-1

—— • ——

MADENĠ YAĞ ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:
Ġhale kayıt numarası
: 2017/203512
1 - Ġdarenin
a) Adı
: T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası
b) Adresi
: Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar
c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 - Faks: 0 272 248 34 87
2 - Ġhale konusu malların
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ġhale konusu iĢin türü, niteliği ve miktarı aĢağıda
belirtilmiĢtir.
MADENĠ YAĞ ALIMI
Yağın Adı

No
1

Dizel motor yağı

2

Karter yağı

3
4

Tipi
Petrol ofisi Maximus süper dizel SAE
20/50 veya dengi
Petrol ofisi Special 30 veya dengi

ġanzuman

ve

Diferansiyel yağı
ġanzuman

Petrol ofisi Maxgear Keban EP 90 veya
dengi

ve

Petrol ofisi Maxgear Keban EP 140

Ambalaj

Alınacak

Birimi

Ölçüsü

Miktar

Kg

180

540

Kg

180

720

Kg

185

370

Kg

185

4070

Diferansiyel yağı

veya dengi

5

Hidrolik sistem yağı

Petrol ofisi Hydro oil HD 32 veya dengi

Kg

180

360

6

Hidrolik sistem yağı

Petrol ofisi Hydro oil HD 46 veya dengi

Kg

180

900

7

Açık diĢli yağı

Petrol ofisi Gravis M 1500 veya dengi

Kg

185

740

8

Kapalı sistem diĢli yağı

Petrol ofisi Gravis M 150 veya dengi

Kg

185

370

Kompresör sirkülasyon

Petrol ofisi Compressor oil XT 68 veya

yağı

dengi

Kg

180

1260

Kg

180

900

9
10

Endüstriyel
yağı

Türbin

Petrol ofisi Türbin 68 veya dengi
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Alınacak

No

Yağın Adı

Tipi

Birimi

Ölçüsü

Miktar

11

Endüstriyel Gres yağı

Petrol ofisi Süper gres EP 2 veya dengi

Kg

180

3240

Petrol ofisi ATF 2 veya dengi

Kg

180

360

12

Otomatik ġanzuman
yağı

TOPLAM

13.830

X) Tesislerimizde geçmiĢ yıllar itibariyle Petrol Ofisi ürünü olan madeni yağ
kullanılmaktadır. Tesislerimizde mevcut ve kullanılabilir durumda madeni yağ bulunduğundan
ihale konusu ihtiyacımız mevcuda göre ilave olarak alınacaktır.
Ayrıca Petrol Ofisi muadili baĢka marka madeni yağ için teklif verilmesi durumunda
tesislerde kullanılabilir mevcut miktarın tahliyesi ile ayrıca aynı miktarın takviyesi masrafları
baĢka marka teklif eden istekliye ait olacaktır.
b) Teslim Yeri

: Afyon ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi

: Malzemeler, sözleĢmenin imzalanmasını müteakip, iĢe
baĢlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü
içerisinde teslim edilecektir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 11.05.2017 PerĢembe günü saat 14:00

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları
zorunludur.
7 - Teklifler, 11.05.2017 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar Afyon ġeker Fabrikası
adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
12 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri
hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.

3967/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
―Erkilet Bulvarı Mevki, Dere Mahallesi, No: 55/F Kocasinan/KAYSERĠ‖ adresinde
18/11/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09708 lisans numarasıyla faaliyet gösterdiği bayilik
lisansı 24/05/2014 tarihinde sonlandırılan Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nakliyat San. ve Tic. Ltd.
ġti.’ ye ait tesiste 05/06/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, dağıtıcı dıĢı LPG
ikmali yapılması ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve
SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi
hükümleri uyarınca 07/04/2016 tarihli ve 6210-57 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonucunda düzenlenen 27/04/2016-646 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi
BaĢkanlığı’nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 09/03/2017 tarihli
ve 6964-46 sayılı Karar ile Lisans sahibi hakkında, 366.319,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
3990/1/1-1

—————

Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-19 sayılı Kararı ile, 12.02.2013 tarihli ve BAY/93982/32129 sayılı bayilik lisansı sahibi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye ĠnĢaat Tarım Reklam
Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (UPS Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda Ġthalat
Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi)’nin akaryakıt istasyonunda 16.12.2013 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon
sisteminin çalıĢmaması 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 UPS
Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye ĠnĢaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (UPS
Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi) hakkında 16.11.2016 tarihli ve 6600/18 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve 1834 sayılı SoruĢturma Raporu ve
istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiĢ olup; süresinde savunma yapmayan UPS
Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye ĠnĢaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi (UPS
Petrol Nakliye Madencilik Otomotiv Tekstil Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi) hakkında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen
70.000,-TL, otomasyon sisteminin çalıĢmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL
olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin 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
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.
3990/2/1-1

—————

Kurul 02/03/2017 tarihli ve 6954-32 sayılı Kararı ile, ―Kırca Köyü Yanık Hayat Mevkii
Ġstanbul Yolu Üzeri 10.Km GümüĢhacıköy/Amasya‖ adresinde 18.04.2013 tarih ve BAY/93982/32479 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mavi-Göl Petrol Nakliye
Kuyumculuk Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi’nin 24.09.2013, 28.09.2013 ve 01.10.2013
tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı
hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ―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
16.11.2016 tarihli ve 6600-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 02/12/2016-1841 sayılı SoruĢturma Raporu ile konu hakkında ġirketten istenen yazılı
savunma ve Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup
süresinde savunma yapmayan lisans sahibi hakkında;
- Vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması sebebiyle 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
uyarınca 1.000.000,-TL,
- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmesi
ve akaryakıtı tağĢiĢ etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL,
olmak üzere toplam 2.000.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması
sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması 5015 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağına karar
vermiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 2.000.000,-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 ilgili 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 30 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 bu fiil için verilen idari
para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci
fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
3990/3/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul 16/03/2017 tarihli ve 6976-13 sayılı Kararı ile, ―Ankara Yolu 17. Km. Süksün
Ġncesu/KAYSERĠ‖ adresinde 19/03/2005 tarihli ve BAY/459-669/06742 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren ÖzcoĢkun ĠnĢaat ve Turizm Tic. San. Ltd. ġti.’nin 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ―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 13/05/2016 tarihli ve 6280-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 31/05/2016-976 sayılı SoruĢturma Raporu ile konu hakkında
ġirketten istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢü Kurulca
değerlendirilmiĢ olup lisans sahibi hakkında; otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı
çalıĢmadığının ve sisteme bağlı olmayan pompaların tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve ―5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ‖ uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-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 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.
3990/4/1-1

—————

Ankara 14. Ġdare Mahkemesi'nin 2015/27 E. 2015/1414 K. sayılı kararında belirtilen
gerekçe çerçevesinde; 31/07/2012 tarih ve BAY/939-82/31344 sayılı bayilik lisansı alan fakat bu
lisansı 25/11/2014 tarihinde sonlandırılan Rampet Akaryakıt ĠnĢaat Gıda Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketinin, 29/11/2012 tarihinde yapılan denetimde, istasyonda vaziyet planında
yer almayan gizli tank ve tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünler
bulunduğunun tespiti neticesinde alınan 21/03/2017 tarih ve 13718 sayılı BaĢkanlık Makamı
Olur'u uyarınca yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 03/04/2017 tarih ve 416 sayılı SoruĢturma
Raporu yazılı savunması alınmak üzere usulüne uygun olarak 05/04/2017 tarih ve 18766 sayılı
yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adresi ―Çamlıca Mahallesi
Yüzon caddesi. No: 813 Batman‖a gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen
aykırılığın, mezkur Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeĢ gün içerisinde giderilmesi ve
sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin
geçici bir süre durdurulacağı veya firmanıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği konularının
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 3990/5/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.05.1634
Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017-228
Karar Tarihi ve No

: 30.03.2017-7738

TOPLANTI YERĠ
ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesinde, ÇeĢmeli-Erdemli-Silifke-TaĢucu
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, Kurulumuzun
21.02.2017 gün ve 7496 sayılı kararıyla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen
Kabasakallı Antik taĢ ocağı alanının hemen kuzeyinde sit alanı sınırları dıĢında yeni arkeolojik
veriler içeren antik taĢ ocağı ve yerleĢim alanı tespit edilmesinden dolayı sit alanı sınırlarının
geniĢletilmesine iliĢkin, Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 29.03.2017 gün ve 540 sayılı
yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 29.03.2017 gün ve 2017\138-969
sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Mersin ili, Silifke ilçesi, Kabasakallı Mahallesinde, ÇeĢmeli-Erdemli-Silifke-TaĢucu
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, Kurulumuzun
21.02.2017 gün ve 7496 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen
Kabasakallı Antik taĢ ocağı alanının hemen kuzeyinde, sit alanı sınırları dıĢında yeni arkeolojik
veriler içeren antik taĢ ocağı ve yerleĢiminin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından Karaharnup 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen
revize sit sınırlarının ve sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 67

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.07.225
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017-226
Karar Tarihi ve No

: 28.03.2017-7643

TOPLANTI YERĠ
ADANA

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Kapısuyu mahallesi, Terk-i dünya mevkii, 1 ada 220 ve 222
parsellerin bir kısmı ile tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; T.C.
Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.02.2017 gün ve 1028 sayılı yazısı ve eki
21.02.2017 günlü rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Hatay ili, Samandağ ilçesi, Kapısuyu mahallesi, Terk-i dünya mevkii, 1 ada 220 ve 222
parsellerin bir kısmı ile tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın 2863 Sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.03.59
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017-226
Karar Tarihi ve No

: 28.03.2017-7635

TOPLANTI YERĠ
ADANA

Hatay Ġli, Hassa Ġlçesi, BintaĢ Mahallesi, Sakızlıkpeyi mevkiinde, 362 ve 473 parsellerde
tespiti yapılan Türkmen mezarlığının tesciline iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 31.01.2017 gün ve 519 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 30.01.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Hatay Ġli, Hassa Ġlçesi, BintaĢ Mahallesi, Sakızlıkpeyi mevkiinde, 362 ve 473 parsellerde
tespiti yapılan Türkmen mezarlığının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit
ekibince önerilen ve kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.00.584
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017-229
Karar Tarihi ve No

: 31.03.2017-7748

TOPLANTI YERĠ
ADANA

Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, Karasoku Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 178
ada, 3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-26-29-28-30-31-34-35 parseller üzerinde yer
alan tescilli taĢınmaz kültür varlığı Nuri Has Pasajının koruma alanının belirlenmesine iliĢkin,
Seyhan Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 08.02.2017 gün ve 893 sayılı yazısı, Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.03.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, Karasoku Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 178
ada, 3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-26-29-28-30-31-34-35 parseller üzerinde yer
alan tescilli taĢınmaz kültür varlığı Nuri Has Pasajına yönelik hazırlanan kararımız eki haritada
gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.03.63
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017-226
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 28.03.2017-7636

ADANA

Hatay Ġli, Hassa Ġlçesi, ÇınarbaĢı Mahallesi, 181 parselde tespiti yapılan Türkmen
mezarlığının tesciline iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.01.2017 gün
ve 504 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.01.2017 günlü rapor
okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Hatay Ġli, Hassa Ġlçesi, ÇınarbaĢı Mahallesi, 181 parselde tespiti yapılan Türkmen
mezarlığının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği
taĢıdığı anlaĢıldığından 1.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve
kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.03.52
Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-223
Karar Tarihi ve No

: 22.02.2017-7539

TOPLANTI YERĠ
ADANA

Hatay Ġli, Hassa Ġlçesi, Güvenç Mahallesinde tespit yapılan kilise kalıntısı ve çevresinin
tesciline iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.01.2017 gün ve 264 sayılı
yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.01.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve
konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Hatay Ġli, Hassa Ġlçesi, Güvenç Mahallesinde tespit yapılan kilise kalıntısı ve çevresinin
2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı
anlaĢıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit
sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.02.342
Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-219
Karar Tarihi ve No

: 25.01.2017-7395

TOPLANTI YERĠ
ADANA

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Dokuztekne Mahallesi, mülkiyeti köy tüzel kiĢiliğine ait
131ada,1 parselde tespiti yapılan çeĢmenin tescil talebine iliĢkin; Adana Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün 19.10.2016 gün ve 2971 sayılı yazısı ve eki Vakıflar Bölge Müdürlüğü
uzmanlarının hazırladığı 19.10.2016 günlü rapor, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge
Müdürlüğünün 28.11.2016 gün ve E2804429 sayılı görüĢ yazısı, Devlet Su ĠĢleri Genel
Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün 02.12.2016 gün ve 802878 sayılı görüĢ yazısı okundu, ekleri
ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Dokuztekne Mahallesi, mülkiyeti köy tüzel kiĢiliğine ait
131ada,1 parselde tespiti yapılan çeĢmenin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tescil edilmesine, kararımız eki haritada
gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, yapı grubunun 1. grup yapı olarak
belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.01.94
Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017 - 228
Karar Tarihi ve No

: 30.03.2017 - 7674

TOPLANTI YERĠ
ADANA
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.05.1673
Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017-228
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 30.03.2017-7741

ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Bolacalıkoyuncu ve Bahçederesi Mahallelerinde ÇeĢmeliErdemli-Silifke-TaĢucu

Otoyolu

Ön

Projesi

kapsamında

proje

güzergahında

yapılan

incelemelerde, 247 parsel ve tapulama harici alanda tespit edilen antik taĢ ocakları, sütun parçaları
ve kaya mezarlarının bulunduğu Karainboğazı arkeolojik alanının tesciline iliĢkin, Silifke
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 29.03.2017 gün ve 540 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 29.03.2017 gün ve 2017\138-969 sayılı raporu okundu,
ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Mersin ili, Silifke ilçesi, Bolacalıkoyuncu ve Bahçederesi Mahallelerinde, ÇeĢmeliErdemli-Silifke-TaĢucu

Otoyolu

Ön

Projesi

kapsamında

proje

güzergahında

yapılan

incelemelerde, 247 parsel ve tapulama harici alanda tespit edilen antik taĢ ocakları, sütun parçaları
ve kaya mezarlarının bulunduğu Karainboğazı arkeolojik alanının 2863 sayılı yasa kapsamında
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.derece arkeolojik sit
alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının
uygun olduğuna karar verildi.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9989
Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların
Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar
2017/10000 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar
2017/10046 Adana, Erzincan, Kayseri ve Trabzon İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar
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İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI
— Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya Köyünün, Şırnak İli Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar
–– Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümeleri Yerleşim Yerlerinin
Aynı İlin Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

17
17
18
21
40
41
44
48
52

NOT: 29/04/2017 tarihli ve 30052 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 689 ve 690 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.
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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

55
56
59
94

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

