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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde uzaktan öğretim veya ör-
gün eğitim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik dok-
tora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav ile bunların
gerektirdiği hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bilim/Sanat dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından açıl-
masına karar verilen bilim/sanat dallarını,



ç) Bilim/Sanat dalı başkanı: Komite, jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve li-
sansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden
enstitü müdürlüğüne karşı sorumlu olan bilim/sanat dalı başkanını,

d) Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine bağlı olarak yürü-
tülen doktora/sanatta yeterlik programını,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretim sürecinde araştırılan ve/veya
incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş ve ilgili enstitü
tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış projeyi,

g) Enstitü: Aksaray Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD)/(EASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan
anabilim/anasanat dalını,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan
anabilim/anasanat dalı başkanını,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu (EADK): Enstitüde eğitim programları açılma-
sına izin verilmiş olan anabilim/anasanat, bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,
j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
l) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir ko-

nunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve ilgili enstitünün tez
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

n) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

danışmanın sorumluluğunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan
bilimsel bir çalışmayı,

ö) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
p) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bi-

limsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine
bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı
MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans ve doktora/sanatta ye-

terlik programlarından oluşur. Lisansüstü programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı
adı taşır. Bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim/sanat dalı
olarak ifade edilir. Ayrıca, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile enstitüde anabilim/anasanat
dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.
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(2) Yüksek lisans programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, belirli bilim/sanat alanlarında uzman-
laşmaları, doktora/sanatta yeterlik düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yete-
neklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve
uygulama etkinliklerini kapsayan bir programdır. Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve uzak-
tan öğretim olmak üzere üç şekilde yürütülebilir.

(3) Doktora/Sanatta yeterlik programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kuru-
mundan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl sü-
reli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya
yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların başvurabileceği bir programdır. Bu prog-
ram; eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. 

Lisansüstü eğitim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü

programlar yürütür. İlgili EABD/EASD kurulu kararı, EK’nin önerisi, Senatonun uygun görüşü
ve YÖK’ün onayıyla enstitüde programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas
alınır. Öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır.

(3) EABDK/EASDK tarafından önerilen programlar veya değişiklik önerileri EK tara-
fından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EK ayrıca diğer
yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye
Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(4) Ortak lisansüstü eğitim-öğretim programları çerçevesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Disiplinler arası lisansüstü programlar EK’nin teklifi, Senatonun uygun görüşü ve
YÖK’ün onayı ile açılır. Disiplinler arası programın EABD/EASD başkanı, ilgili dekanların
görüşü alınarak enstitü müdürü tarafından atanır. EABDK üyeleri, ilgili EABD başkanının tek-
lifi ve enstitü müdürünün onayı ile atanır. EABD/EASD başkanı ve kurul üyelerinin görev sü-
resi üç yıldır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Program hangi dilde açıldı ise eğitim-öğretime o dilde devam edilir.

Aynı anabilim dalında hem Türkçe hem de yabancı dilde program açılmışsa, Türkçe programa
kayıtlı bir öğrenci, yabancı dilde açılan programdan ders alabilir ve bu öğrenci aldığı dersleri
kendi anabilim dalından almış sayılır. Yabancı dilde açılan programa kayıtlı bir öğrenci Türkçe
programdan aldığı dersi/dersleri yabancı dilde açılan programa saydıramaz. Öğrencinin aynı
içerikli bir dersi, her iki programdan da alması durumunda Türkçe programdaki dersi almış
kabul edilir.

Eğitim-öğretime ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı esasına göre düzenlenir. Güz ve

bahar yarıyıllarına ek olarak, yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların sü-
resi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Yaz okulu dö-
neminde de dersler açılabilir.

(2) EABD/EASD’nin; lisansüstü öğretim programları, eğitim hedefleri, programların
içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin değişiklik
esasları, EABDK/EASDK’nin teklifi, EK’nin kararı ve Senatonun onayı ile her yıl mayıs ayın-
da belirlenir.
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Lisansüstü programları kontenjanlarına, başvuru koşulları ve tarihlerinin belirlenmesi
ve ilanı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru ko-
şulları, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin onayı ile karara bağlanmak üzere
Senatoya sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programları, bu programlara
kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ve tarihleri Rektörlük tarafından ilan
edilir. 

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri,

EABD/EASD kurulunun önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır.
(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili EABD/EASD

kurulunun önerisi, EYK’nin teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite dı-
şındaki öğretim üyelerince de ilgili EABD/EASD’de ders açılabilir.

(3) Lisansüstü programlarında öğretim üyelerinin bir yarıyılda ne kadar ders açabile-
ceğine ilgili EYK karar verir. Dönem projesi, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları
bu derslerden sayılmaz.

(4) Müfredatta bulunan derslerden en az birinin bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

Danışman
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarda, EABD/EASD başkanlığı, kurul kararı ile

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Danışma-
nının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. 

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda da-
nışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK’nin kararıyla Üniversite
kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler ikinci tez danışmanı olarak
atanabilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi EABD/EASD başkanı tarafından
yürütülür. Herhangi bir nedenle danışman atanamayan öğrenciye, EYK kararı ile danışman
atanır.

(4) Doktora programında, öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için en az bir yük-
sek lisans tezini tamamlatmış olması gerekir. 

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık
üst sınırı on ikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı (ÖYP) ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, ya-
bancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı
gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri
gerekçe göstererek %50 artırılmasına EYK’nin teklifi ile Senato karar verir. Bir öğrenciye bir-
den fazla danışman atanması durumunda, iki ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir danış-
manlığa sahip sayılır.

(6) Danışman, danışmanı olduğu tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için; uz-
manlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için de dönem projesi dersini açmak zorun-
dadır. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. 

(7) Yurt içindeki üniversitelerle işbirliği protokolleri veya YÖK öğretim üyesi değişim
programları kapsamındaki danışman atamaları, ilgili protokol ve ikili anlaşmalar çerçevesinde
EYK kararı ile yapılır.
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(8) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler EABD/EASD başkanınca yürütülür. 

(9) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda, görevden açığa
alınmalarda, ücretsiz izne ayrılma durumunda veya altı aydan fazla yurt dışı görevlendirmelerde
EABD/EASD kurulunun teklifi ve ilgili EYK onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(10) Herhangi bir nedenle danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı ta-
lebi, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile yapılır.

(11) YÖK ya da üst kurullarda yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin
başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(12) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yasal yazışmalarının ve bilimsel çalış-
malarının enstitünün belirlemiş olduğu usul ve esaslara göre yürütülmesinde enstitüye karşı
sorumludur.

Lisansüstü programlara giriş jürisi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara giriş jürisi aşağıdaki esaslar çerçevesinde

belirlenir:
a) Lisansüstü programlar için giriş jürisi, ilgili bilim/sanat dalı öğretim üyeleri ve

EABD/EASD öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin
onayı ile belirlenen üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

b) Giriş jürisi, belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve sıralama iş-
lemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru
evrakı jüri başkanı tarafından enstitünün belirlediği tarihler içerisinde ilgili EABD’ye teslim
edilir. EABD başkanlığınca enstitüye iletilen sonuçlar, EYK’nin onayından sonra enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru

şekli ve süresi içinde istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesini yurt dışın-

dan almış olan adayların ise YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesine sahip olmaları ge-
rekir. Farklı alanlarda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel ha-
zırlık programı uygulanabilir.

b) Adayların son üç yıl içerisinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az
55 puan veya son beş yıl içerisinde uluslararası geçerliliği olan Graduate Management Admission
Test (GMAT) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından geçerli puanı almış olmaları
gerekir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ön şart olarak aranmaz.
(3) Doktora/Sanatta yeterlik programına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ge-

rekir. Farklı alanda lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimi gören adaylara ilgili anabilim/ana-
sanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya tezli yüksek lisans dere-
cesini yurt dışından almış olan adayların YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesine sahip
olması gerekir.
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b) Yüksek lisans derecesine sahip olan adayların son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu
programın puan türünden en az 55 puan ile lisans diplomasıyla başvuran adayların son üç yıl
içinde ALES’ten en az 80 puan alması veya son beş yıl içinde uluslararası geçerliliği olan
GMAT veya GRE sınavından geçerli puanı almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına
başvuracak güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlar ile diğer fakültelerin eşdeğer prog-
ramlarından mezun olan adaylarda ALES puanı aranmaz. 

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının dört üzerinden en az üç olması gerekir. 100’lük veya 4’lük sistemdeki notların
karşılıkları YÖK tarafından yayımlanan not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

ç) Doktora/Sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puan muadili bir puan almış olması şartı aranır. Yabancı dil belgelerinin geçerlilik
sürelerinde YÖK’ün belirlemiş olduğu şartlar dikkate alınır.

(4) İlgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nin onayı ile asgari başvuru şartla-
rından daha yüksek puanlar belirlenebilir.

(5) Lisansüstü öğrenci alımlarında 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşı-
lıkları, transkriptlerinde 100’lük not karşılıkları belirtilmiş olsa dahi YÖK’ün not dönüşüm
tablosuna göre yapılır. 

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımında kullanılacak genel başarı
değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 14 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları lisansüstü
programdan farklı alanlarda almış olan tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrenci-
lerinin eksiklerini gidermek amacıyla ilgili EABD, bilimsel hazırlık programı uygulayabilir.

(2) Öğrencinin alması gereken dersler, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK’nin
onayı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyılı kapsar. Bilimsel hazırlık programında
geçirilen süre, lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez. Belirtilen süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına dâhil olan öğrenciler, lisans derslerinin yanı sıra ilgili
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayıyla toplamda iki dersi geçmeyecek şe-
kilde bağlı bulunduğu Üniversiteden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü
ders de alabilir. Bu programda lisansüstü dersler dâhil, alınabilecek derslerin toplam sayısı,
her yarıyıl için altı dersten fazla olamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin danışmanlığı, bilimsel ha-
zırlık programı tamamlanıncaya kadar EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür. Bu danış-
manlık görevi ders yükünden sayılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-
yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programında almış
olduğu derslerden en az CB notu almaları gerekir. 
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Enstitüye kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi EYK

kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, akademik tak-
viminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan aday, enstitü tarafından istenen belgeleri, süresi
içinde enstitüye vererek kesin kayıt yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt
hakkını kaybeder. Bu adayın yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yedek aday
kabul edilir.

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

Yatay geçişle öğrenci kabulü 
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçişler Senato kararlarına göre yürü-

tülür.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü programa ka-

yıtlı veya bu öğrenimini tamamlamış, ancak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerisini
arttırmak isteyen öğrenci, EABD/EASD’nın teklifi ve EYK’nin onayı ile özel öğrenci statü-
sünde kabul edilebilir. Bu statüdeki öğrenci toplamda en çok üç derse kayıt yaptırabilir. Bu öğ-
renci tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymakla yükümlüdür.
Lisans öğrenimine devam eden öğrenciler için ağırlıklı genel not ortalamasının dört üzerinden
en az üç olması gerekir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK tara-
fından yayımlanan tabloya göre yapılır.

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

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(4) Bir yükseköğretim kurumunda lisans, lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ile araş-

tırma görevlileri özel öğrenci statüsünde aldığı dersler için herhangi bir ücret ödemezler.
(5) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan özel statüdeki öğrenciden Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü Senato kararlarına

göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Kredi, Ders Sınavları, Değerlendirme, İlişik Kesme

ve Mazeretlere İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Senato tarafın-

dan belirlenen süre içinde öğrenim ücretini ya da katkı payını yatırmayan ve kaydını yenile-
meyen öğrenci, o yarıyıl için başarısız sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
yenilemeyen öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Ders
kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin, her yarıyıl başında akademik tak-
vimde gösterilen süre içinde, öğrenim ücretini ya da öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra ders
kaydını yaptırması gerekir.
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(3) Geçerli bir mazereti nedeniyle öğrenim ücretini ya da katkı payını belirtilen süre
içinde yatırmamış olan öğrenci, mazeretinin EYK tarafından kabul edilmesi halinde, ücretini
yatırarak ekle-sil günlerinde ders kaydını yaptırır.

(4) Öğrenci danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanının teklifi ve EYK’nin onayıyla
lisansüstü çalışmalarının herhangi bir aşamasına yurt dışında devam edebilir. Yurt dışında bu-
lunduğu zaman süresince her dönem ders kaydını yapar.

Ders sınırlaması
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve EABD/EASD başkanının öne-

risi ve EYK’nin kararıyla, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dı-
şındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden
alabilir. Ancak, bu derslerin toplamı yüksek lisans programında iki, doktora programlarında
ise yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için dört dersi geçemez.

(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin başarılı olduğu ders sayısının yarısı aynı öğ-
retim üyesinden olamaz. Başarısız olduğu dersler bu sınırlamaya dâhil edilmez.

(3) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri uzaktan öğretim programla-
rından ders alamazlar. 

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 21 – (1) Yarıyıl başında, ders kaydı yaptıran öğrenci, ekle-sil haftasında da-

nışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri
alabilir ya da aldığı bazı dersleri bırakabilir.

(2) Ders değişiklikleri, akademik takvimde belirlenen ekle-sil haftası içinde yapılır. Da-
nışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil haftasında, öğrenciye bıraktırma iş-
lemiyle, belirlenen öğrenci sayısının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki talebine onay
veremezler. İlgili EABD/EASD başkanı, eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması zorunlu
olduğu sayıdaki seçmeli ders/dersleri seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak zorundadır.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 22 – (1) Uzmanlık alan dersi; yüksek lisans ve doktora programları için ayrı

olmak koşuluyla, danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar,
her yarıyıl ve yaz tatillerinde devam etmek üzere açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler
Senato tarafından belirlenir ve EYK tarafından uygulanır. 

(2) Uzmanlık alan dersi; EYK tarafından danışmanın atandığı tarihte başlar ve EYK
tarafından öğrencinin mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Her öğrenci, da-
nışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi değer-
lendirmesi başarılı veya başarısız şeklindedir.

AKTS transferi
MADDE 23 – (1) Herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak şartıyla bir öğrenci-

nin; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından veya lisans öğrencisi
iken lisansüstü programlardan başarılı olduğu dersler, danışmanın görüşü, EABD/EASD ku-
rulunun teklifi ve EYK’nin kararı ile kayıtlı olduğu programa AKTS kredisi ve başarı notu ile
birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. Aktarılacak veya muaf tutulacak AKTS kredilerinin
toplamı en fazla üç ders karşılığı AKTS’dir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
derslerin EABD/EASD müfredatındaki derslerden hangilerinin yerine saydırılabileceğine ilgili
EABD/EASD kurulunun önerisi ile EYK karar verir.
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(3) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak başarılı olunan dersler dok-
tora programına transfer edilemez.

(4) Yüksek lisans programlarında alınıp başarılı olunan dersler, doktora programlarında
tekrar alınamaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Teorik derslerin %30’undan fazlasına, uygulamalı derslerin ise %

20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu sınavlarına
alınmaz ve devamsız sayılır.

(2) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde
Üniversiteyi veya ülkeyi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu süreler devamsızlık süresinden
sayılmaz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın %70’inden fazla olamaz. Bunların
dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dâhil edilir.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Yarıyıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Öğrenciye yaptırılan proje, ödev, la-

boratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı sadece ara sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti ne-

deniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip
eden üç iş günü içinde ilgili enstitüye yazılı olarak başvurur. Bu süre içinde başvurmayan öğ-
rencilerin mazereti geçersiz sayılır. Mazereti, EYK kararı ile kabul edilen öğrenci, mazeretli
olduğu tüm ara sınavları için mazeret sınavına girer. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara
sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönemin
sonunda yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci girebilir.
Devam koşulunu yerine getirdiği halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve yarıyıl sonu
sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci
için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencinin bütünleme sınav notu sıfır
sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde, maddi hata
gerekçesi ile ilgili birime yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
Üç iş günü süresinin bitiminden sonra, gerek öğrencinin itirazı üzerine, gerekse dersin sorumlu
öğretim üyesi tarafından talep edilecek not değişiklikleri, işleme alınmaz.

(3) Sınav evrakları, öğrenciye yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri ça-
lışmalara ait belgeler ilgili öğretim üyesince iki yıl boyunca saklanır.

Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınav, uygulamalı ça-

lışma, ödev gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavının
birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. 

(2) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:
a)
   Puan        Not       Katsayı
   90-100      AA          4,00
   85-89        BA          3,50
   75-84        BB          3,00
   70-74        CB          2,50
   60-69        CC          2,00
   55-59        DC          1,50
   50-54        DD          1,00
   00-49         FF           0,00
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b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;
1) BL: Kredisiz derslerde başarılı,
2) BZ: Kredisiz derslerde başarısız,
3) DZ: Devamsızlık nedeniyle sınavına girme hakkı olmadığından başarısız,
4) FF: Başarısız,
5) M: Muaf,
6) H: Mazeretli
olarak tanımlanır.
c) Bir dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora

öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.
ç) Bir dersten CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan yüksek lisans öğren-

cisi ile bir dersten CB, CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan doktora öğrencisi
başarısız sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli

dersi alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam mecburiyeti vardır. Öğ-
renci alması gereken sayıda seçmeli dersleri alması durumunda, fazladan alıp kaldığı seçmeli
dersler öğrencinin mezuniyeti için engel teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonucuna itirazı olan öğrenci bu itirazını,

sınav sonucunun ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde anabilim dalı başkanlığına yazılı
olarak yapar. İtiraz dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir, öğretim üyesinin not deği-
şikliği ile ilgili raporu anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye sunulur ve EYK tarafından
karara bağlanır.

Akademik ortalamanın hesaplanması
MADDE 29 – (1) Bir dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin

ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından
itibaren aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölün-
mesiyle elde edilir.

(2) Akademik ortalamada virgülden sonra iki basamak kullanılır.
Lisansüstü diploması
MADDE 30 – (1) Tez savunması/sanatta yeterlik/dönem projesi sınavında başarılı olan

ve diğer koşulları da sağlayan lisansüstü öğrencisinin mezuniyeti EYK onayı ile kesinleşir.
(2) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli

diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans veya 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 yüksek lisans veya doktora öğrencisine tezli yüksek lisans veya
doktora diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise dönem projesinden başarılı
olduğunun ilan edilmesinden itibaren bir ay içinde, projenin en az bir kopyasını enstitüye teslim
eden ve projesi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Diplomanın şekli ve esasları Senato tarafından belirlenir.
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İlişik kesme
MADDE 31 – (1) EYK kararıyla;
a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uyarınca yükseköğretimden çıkarma cezası almış olan öğrencinin,

b) Kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı halde kayıt
yaptırdığı anlaşılan öğrencinin, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun
olsa bile aldığı mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakkında yasal işlem başla-
tılır.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin Enstitüye dilekçe ile başvur-
duğu tarih itibari ile kaydı silinir.

(3) Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler,
Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

Mazeretler ve kayıt dondurma
MADDE 32 – (1)  Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde enstitüye dilekçe

ile başvuran öğrenciye, EYK tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı dok-
tora ve tezli yüksek lisans programındakiler için en fazla iki yarıyıla, tezsiz ve uzaktan öğretim
yüksek lisans programındakiler için en fazla bir yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir.
Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrenci-
nin, kayıt dondurma süreleri lisansüstü azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin askere alınması,
b) Öğrencinin mesleği gereği yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir ku-

ruluşta görevlendirilmesi,
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş

veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü,
ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya mal-

zeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,
d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii

afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
e) EYK tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında,

belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapma, bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya
Üniversite içinde ya da yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa
düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre
MADDE 34 – (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
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tamamlanır. Normal sürede mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hü-
kümlerine göre belirlenen ilgili dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. 

(2) Ders döneminde olup dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili dersle-
rini ve semineri başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile tez döneminde olup azami süreler
içerisinde tez savunmasına girmeyen veya tez savunmasında başarısız olan öğrencilerin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az yedi ders, uzmanlık alan dersi,

seminer ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci bir yarıyılda kredili derslerden en fazla beş ders
alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 21 kredi ve 120 AKTS’yi tamam-
laması gerekir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi; danışmanın isteği, ilgili EABD/EASD
başkanının onayı ve EYK’nin kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir.

Seminer dersi
MADDE 36 – (1) Öğrenci, seminer dersinde yazılı bir çalışma hazırlamak, bu çalışmayı

sözlü olarak dönem sonunda sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi danışman
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem sonunda
Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara ve
ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer dersinin
hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 37 – (1)  Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar EABD/EASD başkanının onayı ile enstitüye önerilir. Tez önerisi EYK
kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Yüksek lisans tezi lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere
göre hazırlanır.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 38 - (1) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, danışmanın önerisi, ilgili

EABD/EASD başkanının teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma
jürisi en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç veya beş asıl ve biri ku-
rum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması du-
rumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına

girebilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin
bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gön-
derir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez EYK’ya gönderilir.
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(2) Jüri üyeleri, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren, en erken on beş gün, en geç
bir ay sonra toplanarak, tez savunma sınavı yapar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı andan itibaren varsa, mazeretle-
rini enstitüye bildirir; mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(3) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Bu karar,
EABD/EASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde sınav ev-
rakıyla birlikte enstitüye teslim edilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde azami süreler içinde yeniden savunur. Tekrar başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelen-
dirmek zorundadır. Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesin-
den itibaren bir ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazereti olma-
dan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenci
başarısız sayılarak öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Jürinin kabul ettiği tez, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak enstitünün
belirlediği sayıda ve şekilde çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve tezin teslim kopyası danışman
onayıyla öğrenci tarafından bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kuru-

mundan mezun olanlara meslekî konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada
nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim ve dönem projesini kapsa-
yan bir lisansüstü programdır. Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına,
ilgili EABD/EASD ve EK’nin önerisi üzerine Senatonun uygun görüşü ile YÖK tarafından
karar verilir.

Süre
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Dersler ve krediler
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az on ders ile dönem projesinden

oluşur. Öğrenci bir yarıyılda dönem projesi hariç en fazla yedi ders alabilir. Öğrencinin prog-
ramdan mezun olabilmesi için en az 30 kredi ve 90 AKTS’yi tamamlaması gerekir. Tezsiz
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yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bununla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programın-
daki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürü-
tülebilir.

Dönem projesi
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, ilk yarıyıldan

sonra, dönem projesi dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci, dönem projesi öneri formunu danış-
manına sunar. Bu form danışman ve EABD/EASD başkanının onayı ile enstitüye teslim edilir.
Dönem projesi önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Dönem projesi konusunda değişiklik yapılması
durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Öğrenci, ilgili programda alması gereken derslerin tamamını başarı ile tamamla-
dıktan sonra, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlamış olduğu dönem projesini Enstitüye
teslim eder. Bir sonraki yarıyılın kayıt dönemine kadar teslim edilmediği takdirde, dönem pro-
jesi dersine yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

(3) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir.
Değerlendirme sonucu EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Danışmanın kabul ettiği dönem projesi, öğrenci tarafından tez yazım kılavuzuna
uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler bir
ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

(5) Dönem projesi dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırır. 

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Normal sürede mezun olamayan öğrenci 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönemin öğrenci katkı payını
veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrenciye tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not
ortalaması en az 3,00’ı 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 ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Tez önerisi EYK tarafından kabul edilen öğrenci ilk tez izleme raporunu en erken
altı ay sonrasında verebilir. Öğrencinin doktora tezini Enstitüye teslim edebilmesi için tezli
yüksek lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az üç, lisans diplomasıyla müracaat etmiş
ise en az dört kez tez izleme komitesince başarılı sayılması gerekir.

Dersler ve krediler
MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için en az 21 kredilik 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.

(2) Bir yarıyılda alınabilecek ders sayısı uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması
hariç, en fazla beştir. 

(3) Doktora ders dönemi en az iki dönemden oluşur. Yatay geçişle gelen öğrenciler
hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak veya başka öğretim kurumlarından alınan derslerle ders
dönemi kısaltılamaz.

Seminer dersi
MADDE 47 – (1) Öğrenci, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir çalışma

hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi da-
nışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem
sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen ku-
rallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer
dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Doktora yeterlik sınavı ve esasları
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Öğ-
renci, derslerini başarı ile tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla yeterlik sınavına girmek
istediğini belirten bir dilekçe ile EABD başkanlığına başvurur. Doktora yeterlik komitesi öğ-
rencinin yeterlik sınavına gireceği tarihi belirler. Yeterlik sınavları ocak-haziran ve temmuz-
aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bilim dalı
başkanları doktora yeterlik komitesinin doğal üyesi olup,  bilim dalı başkanlarının sayısının
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yeterli olmadığı durumlarda üç yıllığına ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden de komiteye
üye yapılabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacı ile sınav jürisi kurar.

(3) Doktora yeterlik komitesi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil,
beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi oluşturur. Yedek üyelerden en
az biri diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilir. Yeterlik sınavına gelemeyen üyenin
yerine yedek jüri üyesi davet edilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin yazılı ya da sözlü sınavdan başarılı sayıla-
bilmesi için her iki sınavdan da ayrı ayrı olmak üzere 100 üzerinden en az 75 puan alması ge-
rekir. Jüri,  sözlü sınav raporunu ve yazılı sınav belgelerini yeterlik sınavını izleyen en geç üç
iş günü içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne teslim eder. Ye-
terlik sınavının sözlü kısmına öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyiciler katılabilir. 

(5) Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı/sözlü
sınavlarından bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla EYK’nin de uygun gö-
rüşüyle 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 Senatonun belirlediği şartları sağlaması halinde tezli yüksek lisans
programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanın

önerisi, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komi-
tesine üye olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı kurulunun
gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi ve tez izleme raporları
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü
içinde Enstitüye bildirilir. Tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.
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(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisinin süresi içinde
iki defa üst üste verilmemesi durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 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.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, önerinin kabul edildiği
tarihten itibaren en erken altı ayın sonunda ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer
kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, danışmanın onayıyla toplantı tarihinden en
az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesinin kararı
ve öğrencinin tez izleme ara raporu üç iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığı tarafından
enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün

tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Tez savunma sınavı jüri üyeleri, savunma sınavı tarihi ve yeri; danışmanın anabilim
dalı başkanlığına önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve EYK’nin onayı ile belirlenir.
Tez savunma jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve biri
kurum dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi bu jürinin
doğal üyesidir. Jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini
enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu durumda enstitü yedek üyelerden birini görevlendirir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına su-
nar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin ciltlenmemiş bir
nüshasını ve CD’sini enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal raporunu
alarak EYK onayından sonra tez savunma sınav davetiyesi ile birlikte, tezin birer nüshalarını
jüri üyelerine gönderir. Tez savunma sınavı, EYK onayından sonra en erken on beş gün, en
geç bir ay içerisinde belirlenecek bir tarihte yapılır.

(4) Doktora tez çalışmasında bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. 

(5) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüri
üyesi olabilir.

(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, EABD/EASD 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. Tekrar başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. 
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(7) 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. EYK 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için EK, ek olarak bilimsel
bir yayın ölçütü getirebilir.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise estetik değeri yüksek uygulama sergilemeyi amaçlayan
bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 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 öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört ders, uy-
gulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere öğrencinin
programdan mezun olabilmesi için en az 300 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir.

(4) Bir yarıyılda alınan derslerin sayısı beşi geçemez.
Süre
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programına ilişkin süreler, bu Yönetmelikte geçen

doktora programındaki hükümlere göre yürütülür.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili

uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla
ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavının
uygulanması bu Yönetmeliğin doktora yeterlik sınavına ilişkin hükümlerine göre yapılır.

Sanatta yeterlik çalışması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan bir öğrenci için; da-

nışman, anasanat dalı başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden olu-
şacak bir komite tarafından öğrencinin tez çalışması mı yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı
belirlenerek Enstitüye önerilir. Bu öneri EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenci için, bu Yönetmeliğin doktora
tez çalışmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanat eseri çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için; 
a) Her öğrenci için bir sanat eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur. Bu komitenin

oluşturulmasında ve çalışmasında bu Yönetmeliğin doktora tez izleme komitesine ilişkin hü-
kümleri uygulanır.
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b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyetini, içeriğini ve gerekirse yön-
temini içeren bir sanat eseri çalışması önerisi, danışman gözetiminde öğrenci tarafından yazı-
larak anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. EYK’nin onayı ile öneri kesinleşir.

c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, çalışmasını açıklayan
ve belgeleyen yazılı bir metni Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlar ve bu
metnin yedi kopyasını enstitüye sunar. Bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve o daldaki ça-
lışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini,
hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali ya da temsili açıklayan bir ön rapor niteliğindedir.

ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılması ile ilgili diğer tüm hususlar bu Yönetme-
liğin doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin hükümlerine göre yapılır. Ancak burada tezin
yerini sanat eseri alır. Sanat eseri ise, yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi, uygulamalı
olarak sunulan resital, temsil ve benzeri çalışma da olabilir. Resital, temsil ve benzeri çalışma
olması durumunda, öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir sanat eserini jüri önünde icra etmesi
ve savunması istenir.

(4) 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, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü
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 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 Üniver-
site ile ilişiği kesilir. 

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması, bu Yönetmelikte ge-
çen doktora tezinin sonuçlandırılmasıyla ilgili hükümlere göre yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 57 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye
mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, en az on ders ile dönem projesi der-
sinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla yedi ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun
olabilmesi için en az 30 kredi ve 90 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem pro-
jesi raporu vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir.
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(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi
alanlarda uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, EABD/EASD kurul
kararı ve EK’nin önerisi üzerine, Senato tarafından karar verilir ve YÖK’ün uygun gördüğü
programlara öğrenci alınır.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi hususunda bu Yö-
netmeliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 58 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan öğretim

tezsiz yüksek lisans öğrencisine uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu

EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Öğrenci değişimi 
MADDE 59 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili

olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji enstitüsü
arasında yapılan öğrenci değişimi anlaşmaları uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçeve-
sinde anlaşmalı üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Aynı değişim
kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içeri-
sinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Değişim programlarının uygulanmasına ilişkin esas-
lar EYK tarafından belirlenir.

Disiplin
MADDE 60 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili EYK kararları
uygulanır. 

Tebligat
MADDE 62 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elek-

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversi-

teye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmelik ile belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yı-
lından itibaren geçerlidir.

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

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 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.”

“(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda,
yüksek lisans ve doktora programları için Üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora
veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişiler de ikinci tez danışmanı olarak atanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eğitim dili Türkçe olan programlarda yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak
programa öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir. Ya-
bancı dil ile eğitim yapılan programlar da ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanlar girilecek programların özel-
liklerine göre ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile yükseltilebilir. YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sı-
navları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezî olarak yapılır. Ayrıca
ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile YDMS’den
alınan puanlar da başvurularda kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yapılan
başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak; yabancı dil şar-
tının olmadığı yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava
çağırılacakların belirlenmesinde ise ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si
alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıra-
lama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan
ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi ka-
zandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, as-
gari 60 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve tem-
muz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, 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.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yabancı dil şartı
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara yabancı dil şartını sağ-

layamadığı için şartlı kabul edilen öğrencilerin yabancı dil şartının kaldırılması ilgili anabilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile yapılabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2016 tarihli ve 29676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yer alan yaz öğretimine devam eden normal
eğitim-öğretim süresi içindeki öğrenciler, yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın
ders planındaki derslerden, Üniversitede ve/veya daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumlarında örgün öğrenimde alınmış, devam koşulu sağlanmış ve başarısız olunmuş dersleri
alabilirler. Bu haktan daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan ve tekrar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kanalı ile Üniversiteye yerleşmiş öğrenciler
de yararlanır. Ancak normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğ-
retim yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğren-
ciler yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/4/2016 29676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/3/2017 30022

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/2/2017 29975
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk

Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Halk

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (HAKAMER): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Halk Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türk tefekkür, sanat ve medeniyet tarihi ile Türk

kültür kaynaklarını tespit etmek, genelde Türk halk kültürünü, özelde ise Karaman ve çevre-
sinin mahallî kültürünü inceleyip değerlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk halk kültürünün çeşitli yönlerini, ilmî görüş ve düşünceler doğrultusunda tetkik

ve tespit etmek,
b) Çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir Dokümantasyon Merkezi ve bir İhtisas

Kitaplığı kurmak,
c) Türk halk kültürü alanında araştırma yapacaklara yardımcı olmak,
ç) Araştırma sonuçlarını, yaratıcı faaliyetlere ve ilmî disiplinler arası çalışmalara mal-

zeme olarak sunmak,
d) Mahallî arşivleri ve Devlet arşivlerini Türk halk kültürü açısından taramak üzere

ekipler kurmak ve bunları desteklemek,
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e) Karaman ve çevresi başta olmak üzere diyalektoloji çalışmalarını planlamak ve yü-
rütmek,

f) Türk halk kültürünün maddi tarafını oluşturan etnografik malzeme ile Türk süsleme
ve el sanatlarını tespit ederek bu konularda çalışmalar yapmak ve gerektiğinde çalışma grupları
oluşturmak,

g) Kendi faaliyet alanında sempozyumlar, paneller, kongreler, konferanslar, sergiler dü-
zenlemek, çalışmaları teşvik etmek üzere yarışmalar tertipleyip, ödüller vermek,

ğ) Yapılan araştırmaları tanıtmak maksadıyla kitap ve dergiler yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-
rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetle-
rinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından
biri Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı durumlarda Müdüre Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdürün görev süresi bittiğin-
de, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya

çağırmak ve başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak,
d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rek-
tör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında
toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak,
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b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar
alıp Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını
görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygu-

lama 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 Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MUTTO): Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
c) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite çalışanları tarafından yürütülen veya ortak

olunan projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve
bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Üniversite bünyesindeki yürütülen
tüm ulusal ve uluslararası projeleri kayıt altına almak, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim,
tanıtım ve farkındalık hizmetleri, Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri, proje geliştirme ve
yönetimi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik gibi konu-
larda danışmanlık ve ön kuluçka hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri: Farkındalık, tanıtım, bilgi-

lendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, giri-
şimciliğin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye
transfer edilebilmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve bilincin arttırılması
ile bu alandan elde edilen bilgi ve deneyimin paylaşılarak iyi uygulamaların çoğaltılması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: Başta Üniversite bünye-
sindeki akademisyenler olmak üzere bölgedeki firmaları doğru fon kaynaklarına yönlendirme,
ilgili fon kaynakları için proje hazırlama, ortaklık oluşturma, proje yürütme ve raporlama gibi
konularda destek ve hizmet sağlamak.

c) Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri: Üniversitenin araştırmacı ve araştırma alt-
yapısını kullanarak başta Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalar olmak üzere
ekosistem dışındaki firmaları kapsayacak şekilde Üniversite-sanayi işbirliği ortamının oluştu-
rulmasını sağlamak.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri: Fikri ve sınai
mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması,
sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans söz-
leşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak
hizmetleri sunmak.

d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri: Potansiyel girişimcilerin firma
kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlıklar,
çekirdek sermaye ve diğer yatırım imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanla-

rından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
(2) Müdürün teklifi, Rektörün onayı üzerine Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki

öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür, gerektiğinde müdür
yardımcılarından birisine Rektöre bilgi vermek suretiyle vekâlet verebilir.

(3) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sü-
rerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları

ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.
c) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma

planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Her yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yıla ait çalışma

programını Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.
e) Her yıl sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişiyle ilgili Rek-

töre rapor vermek.
f) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürü, müdür yardımcıları ve Üniversitede tam

gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görev-
lendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden
görevlendirilebilir. Başkanın görevde olmadığı zamanda Yönetim Kuruluna müdür yardımcısı
başkanlık eder. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak

ve Rektörün onayına sunmak için hazırlamak.
c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak.
ç) Alınan bütün kararları Rektör onayından sonra uygulamak.
d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylan-

mış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları

Rektöre sunmak.
g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde

önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında,
güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul
ve esaslar ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin yaz döneminde diğer üni-
versitelerden alacakları derslere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yaz öğre-

timini ve bu öğretime uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Yaz okulunun amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır: 
a) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, öğrencilerin eği-

tim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak Üniversitede eğitim-
öğretimin verimliliğini artırmak,

b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları
dersler için yeni bir imkân sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ancak
yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri et-
kinlikler yoluyla yararlanmak,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim im-
kânlarından yararlanmalarını sağlamak,

d) Başarılı öğrencilere üst yarıyıllardan genel not ortalaması şartı olmadan ders alma
imkânı vererek daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,

e) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak.
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Derslerin açılması
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve ön lisans dersleri, ilgili

bölüm başkanlığının teklifi, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulu ve Senatonun
onayı ile açılır.

(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı 30 olup, ilgili
akademik birimin yönetim kurulu tarafından arttırılabilir. 

(3) Yaz okulunda açılması onaylanan dersi verecek öğretim elemanı, ilgili bölüm ku-
rulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.

(4) Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okuluna ertele-
nemez.

(5) Yaz okulunda öğretim elemanları istekleri halinde ders verirler.
Yaz okulu ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, ilgili mevzuat hükümleri göz

önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler ders üc-
retini kayıt sırasında öderler.

(2) Başvurulan dersin yaz okulunda açılması durumunda ders çakışması dışında ücret
iadesi yapılmaz.

(3) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ise, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı
Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri göz
önünde bulundurularak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi
MADDE 8 – (1) Yaz okulunun hangi tarihlerde yapılacağı Senato tarafından belirlenir

ve akademik takvimde belirtilir.
(2) Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi en az altı haftadır. Bu süreye ara sınavlar da

dâhildir. İzleyen hafta içinde yaz okulu dönem sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme
ve mazeret sınavları yapılmaz. Yaz okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan top-
lam ders saati sayısı kadar ders yapılır.

(3) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Azami kanuni
öğrenim süresini, izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz okulundan yarar-
lanabilir.

Başvuru ve ders alma
MADDE 9 – (1) Ders almak isteyen öğrenciler, bilgi sistemi üzerinden yaz okulunda

almak istedikleri dersler için ön kayıt yaparlar. Ön kayıtlar sonucunda açılması kesinleşen ders-
lere ücretlerini ödeyerek ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaparlar.

(2) Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler, dersin açıldığı akademik birime başvurarak
kayıtlarını yaparlar.

(3) Yaz okulu programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik tak-
vime göre yürütülür.

(4) Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla bir yaz
döneminde haftada toplam on altı ders saatini (derslerin normal dönemdeki haftalık ders saati
toplamı) geçmemek üzere en çok dört ders alabilir. Tek ders alan öğrencilerde herhangi bir sı-
nırlama yapılmaz. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not orta-
laması şartı aranmaz.

(5) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders bırakma işlemi yapılamaz. Ancak öğrenciler
başvurulan derslerden açılmayanların yerine açılan derslere kayıt yaptırabilirler.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafın-
dan açılan yaz okulu hariç olmak üzere, yaz okulundan ders alamaz.

(7) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okuluna ilişkin esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.
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(8) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik birimde ders açılmadığı takdirde, öğrenci
bu dersi, Üniversite içinde başka bir akademik birimden alabilir. Bunun için diğer akademik
birimden alınacak dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat açısından öğrencinin bölü-
münün bölüm kurulu tarafından kabul edilmesi ve bilgi sistemine bu kararın girilmiş olması
gerekir. Kararın bilgi sistemine girilmesini bölüm, onaylanmasını ise birim yapar.

(9) Yaz okulunda farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, öğrencinin başvurmuş ol-
masına rağmen o dersin Üniversitede açılmamış olması ön şarttır.

(10) Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini içeren
resmi belge/belgeleri önceden kendi bölümüne verir. Bölüm kurulu tarafından uygun görülmesi
halinde ders alınabilir.

(11) Diğer üniversitelerden alınan notlar Üniversitenin not sistemine çevrilerek bilgi
sistemine işlenir. Not çevriminin yapılamadığı durumlarda etkisiz ST harf notu verilir.

Derslere devam
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları ders veya derslerde devam şartını

sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır. 
(2) Devam şartını sağlamayan öğrenci final sınavına giremez. 
(3) Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri

için geçerli değildir. 
(4) Yaz döneminde staj yapan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar.
Başarı ve mezuniyet
MADDE 11 – (1) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin notları, başarı durum

(transkript) belgesinde dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Şartlı başarılı notların başarılı veya
başarısız olarak belirlenmesi için dersin alındığı yaz döneminde alınan tüm derslerin ortalaması
dikkate alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Yaz okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlem-

leri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönet-
meliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 13 – (1) 23/9/2007 tarihli ve 26652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nev-

şehir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Yeditepe Üniversitesinden:
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MADENĠ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - TeĢekkülün; 

• Adresi : Çoğulhan Mah. Mevkii AfĢin / KAHRAMANMARAġ 

• Telefon ve Fax : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

• E-Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın; 

 

a) Niteliği ve 

Türü Miktarı: Ġhale Kayıt No Dosya No 

ġartname 

Bedeli 

Ġhale 

Tarihi 

14 Kalem 

Madeni Yağ 

228.780 kg 

(±%20) 
2017/279631 

TER-AEL 

2017-0110 
300,00 TL 04.07.2017 

 

b) Teslim Yeri : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik ġartnamede BelirtilmiĢtir. 

d) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

3 - Ġhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati  : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00 

c) Ġhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü 

4 - Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin 

Ġnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.1. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 

bedelini; 

- Vakıfbank Elbistan ġubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının 

yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme 

Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82/2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

adresinden temin edilebilir. 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(Ġsteklinin Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede 

belirlenen Ortak GiriĢim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAġ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 5278/1-1 
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KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 8.000 Ton (±%20 toleranslı) Kireç TaĢı alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/270881 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

  UĢak-Ankara Karayolu 5. Km. UĢak 

b) Telefon ve faks numarası : 0 276 231 1491 - 0 276 231 1732 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017/2018 yılı kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam 8.000 Ton (±%20 toleranslı) 

KireçtaĢı (Teknik ġartnamede belirtilen özelliklere 

uygun nitelikte) Alımı 

b) Teslim yeri : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası stok sahasında teslim 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip idarenin 

bildirdiği termin programına göre 15 Eylül 2017’de 

baĢlanıp, 15 Aralık 2017’de tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03.07.2017 Pazartesi günü saat: 14:30 

4 - Ġhale dokümanı [Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL. (KDV dahil) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 03.07.2017 tarihinde saat 14:30’a kadar Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

kanununa (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 5245/1-1 
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AFYON, ÇORUM, EREĞLĠ, ILGIN, TURHAL VE YOZGAT ġEKER FABRĠKALARIMIZA 

TAM OTOMATĠK KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA MAKĠNALARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/288741 

1 - Ġdarenin 

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

b) Telefon ve faks numarası : Tel.: (0312) 458 55 00 - 458 57 73 

  Faks : (0312) 458 58 00 - 458 58 01 

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

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Teknik özellikleri Teknik ġartnamede belirtilen, Afyon, 

Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve Yozgat ġeker 

Fabrikalarımıza tam otomatik kristal Ģeker ambalajlama 

makinaları (makine-tesis, elektrik, mekanik, inĢaat, 

montaj ve devreye alma dahil komple) alımı iĢi, 6 adet 

komple tesis 

b) Teslim yeri : YurtdıĢı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi teslim 

tekliflerde Afyon, Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve 

Yozgat ġeker Fabrikaları. 

3 - Ġhalenin 

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

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Odası (6. kat) 

b) Son teklif verme (ihale)  

    Tarihi ve saati : 06 Temmuz 2017 PerĢembe günü saat 14:00 

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere 

açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karĢılığında aynı adresten 

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

6 - Teklifler 06.07.2017 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar MithatpaĢa Cad. No: 14 06100 

YeniĢehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne elden 

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

Ġdare sorumlu tutulamayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerinde 

bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5312/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 16. Ġdare Mahkemesinin 2014/1870 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5332/1-1 

————— 
ġanlıurfa 1. Ġdare Mahkemesinin 2016/664 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5333/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Oba Mahallesi Yem Sanayi Kümeevleri No: 10 BalıĢeyh / KIRIKKALE adresinde kurulu 

LPG Dolum ve Depolama tesisi için Lipetgaz LPG Dağıtım TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret ġirketi 'ne 

26/12/2013 tarih ve 4795-1 sayılı Kurul Kararı ile verilen LPG-DAĞ/4795-1/14578 numaralı 

LPG Dağıtıcı Lisansı, ġirketin talebi doğrultusunda, SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası 

Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin hükümleri uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu’nun 01/06/2017 tarih ve 7100-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiĢtir. 

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

son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur. 5334/1-1 

————— 
Pet Gaz Anonim ġirketi’nin 26.06.2013 tarih ve LPG-DPO/4472-2/14007 sayılı 

Depolama Lisansı, Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Barbaros Mahallesi Hamit Kaptan Sokak No: 3 

adresinde faaliyet gösterdiği LPG Dolum ve Depolama tesisi kapsamındaki depolarını devretmesi 

nedeniyle, ġirket talebi doğrultusunda; SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/06/2017 tarih 

ve 7100-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiĢtir. 

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

son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur. 5335/1-1 

————— 
Kurul’un 20/04/2017 tarih ve 7040-1 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı 

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

Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği gerekçesiyle mezkur lisans sahibi nezdinde 25/05/2016 tarih ve 

6300-57 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 19/07/2016 

tarih ve 1153 sayılı SoruĢturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına 

rağmen aykırılığın giderilmediği anlaĢıldığından 03/11/2016 tarih ve 6580-3 sayılı Kurul Kararı 

ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması 

sonrasında; mezkur lisans sahibinin piyasa faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre zarfında 

söz konusu sistemin Kuruma açılmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi 

sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile dağıtıcı lisansının ―Genel Hükümler‖ 

baĢlıklı bölümü hükümleri uyarınca sahibi olduğu 28/07/2011 tarih ve DAĞ/3339-1/29811 sayılı 

dağıtıcı lisansının iptal edilmesi karar kararlaĢtırmıĢtır. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisans iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde 

bulunulamayacağının ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare 

mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğunun bilinmesi hususları, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5336/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı sahibi Bozdemir Petrol ve Petrol Ürünleri 

Nakliyat Gıda Ve Ġhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketinin Yeni Mahallesi Yavuz 

Sultan Selim Caddesi No: 1 Honaz- DENĠZLĠ adresinde kurulu bulunan akaryakıt istasyonunda 

03/08/2015 tarihinde yapılan denetime göre; satıĢların otomasyon sistemine yansımaması ve 

pompalara ait tabancaların otomasyona bağlı olmamasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c ) bendlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti 

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

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

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca; BAY/939-82/32217 sayılı bayilik lisansı 

sahibi Bozdemir Petrol ürünleri Nakliyat ve Gıda Ġhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ġirketi 

ile hakkında 05/05/2017 tarih ve 20733 sayılı BaĢkanlık Makamı OLUR’u ve 05/05/2017 tarih ve 

20868 sayılı soruĢturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına, karar 

verilmiĢtir. 

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

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

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2017 tarih ve 20733 sayılı 

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

gereğince düzenlenen 08/05/2017 tarih ve 568 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere usulüne uygun olarak 08/05/2017 tarih ve 23704 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin ticaret sicilinde yer alan Koza Sokak No: 75-5 Çankaya-ANKARA adresine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak 

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

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ 

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

gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5336/2/1-1 

————— 
08/09/2014 tarihinde 29.07.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08092 numaralı LPG oto 

gaz bayilik lisansı sahibi Doğankent AlıĢveriĢ Merkezi Gıda Tekstil Petrol TaĢımacılık Ve 

Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi Limited ġirketi'nin "Ġstasyon Mahallesi No: 138 

Adana Asfaltı Üzeri Türkoğlu - KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan denetimlerde tespit 

edildiği (Tutanak: B-076783) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca Doğankent AlıĢveriĢ Merkezi Gıda Tekstil Petrol TaĢımacılık Ve 

Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ve Sanayi Limited ġirketi nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 

sayılı BaĢkanlık Makamı oluru kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Makam oluru, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekindedir. 
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Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

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

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

maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017-567 sayılı 

SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak Ģirketin kayıtlarımızda yer alan ve Ticaret Sicilinde de 

kayıtlı olan adresine tebligat yapılamamıĢtır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür 

Belgesi - Sorumlu Müdür SözleĢmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5336/3/1-1 

————— 
24/03/2017 tarih ve 14570 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile, BAY/459-513/06586 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Gür-Pet Petrolcülük Otomotiv Tarım Turizm ĠnĢaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi'nce, 28/06/2009 tarihinde Kurumca belirlenen tavan fiyatın üzerinde fiyatla akaryakıt satıĢı 

yaptığının tespit edilmiĢ olmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 25/06/2009 tarih ve 2145-1 

sayılı Kurul Kararı’na aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde 

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

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

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

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

ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/04/2017 tarih ve 418 sayılı 

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

rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 

ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5336/4/1-1 

————— 
14/06/2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt 

Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin (Ģirketin yeni ticaret unvanı Oneks Akaryakıt 

Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi olmuĢtur) lisanslı bayisi olan ġubat Petrol Ürünleri 

Madeni Yağ TaĢımacılık Otomotiv Turizm ĠnĢaat Sanayi ve DıĢ Ticaret Limited ġirketinin 

BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile KarĢıyaka Mahallesi Tosya - Ġstanbul Yolu 
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8.Km. No: 226 Tosya - Kastamonu adresinde faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda 

Kastamonu Ġl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22-23-24/04/2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde, 

vaziyet planında yer almayan 5 adet gizli akaryakıt tankı bulunması nedeniyle, 

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

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

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

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca DAĞ/3274-2/29624 sayılı 

dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında; 

26/01/2017tarih ve 4582 sayılı BaĢkanlık OLUR’u kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda 

düzenlenen 08/02/2017 tarih ve 182 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığının 

konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/04/2017 tarih ve 7050-45 sayılı Kararı ile 

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

Limited ġirketi (Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 5015 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000,-TL idari para 

cezası uygulanmasına‖ uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Konu ile ilgili olarak 08/05/2017 tarih ve 23646 sayılı yazımız ile Oneks Akaryakıt 

Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Göztepe Fahrettin Kerim 

Gökay Caddesi Mormin Apt. No: 272 Daire:15 Kadıköy-Ġstanbul adresine yapılan tebligatın 

ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüĢtür. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 250.000,-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 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdari Mahkeme'de 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 edilir. 

 5336/5/1-1 

————— 
04/05/2017 tarihli ve 7060-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.07.2008 tarihli ve MYĞ/1670-

4/24763 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Panoil Petrol Ürünleri Sanayi Ġç 

ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi'nin 2012 Hesap Dönemi ġubat-Mayıs ayları (5. Üretim Dönemi) 

incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar DıĢında taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesinin 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu anlaĢıldığından 
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Panoil Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret ġirketi hakkında; 2012 Hesap Dönemi ġubat-

Mayıs ayları (5. Üretim Dönemi) incelemelerine göre taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesi 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) 

bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ―Sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet 

gösterilmesi‖ hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

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

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava 

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

 5336/6/1-1 

————— 
21/03/2005 tarih ve BAY/462-770/07954 numaralı bayilik lisansı alan fakat söz konusu 

lisansı 29/04/2014 tarihinde sonlandırılan Sevimli Petrol Ürünleri Nakliye Turizm ĠnĢaat 

Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi tarafından "Ziyaret Beldesi Diyarbakır Yolu 

Üzeri Baykan-SĠĠRT" adresinde iĢletilmekte olan akaryakıt istasyonunun Mart-Nisan 2012 

döneminde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırılık teĢkil etmesi sebebiyle adı geçen Ģirkete iliĢkin düzenlenen 12/12/2016 tarih ve 1909 

sayılı soruĢturma raporuna istinaden alınan yazılı savunmayı değerlendiren Kurul 20/04/2017 

tarih ve 7039-13 sayılı Kararı ile Ģirket hakkında 70.000-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

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

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

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

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

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının 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. 5336/7/1-1 

————— 
―Değirmenaltı Mahallesi Değirmenaltı Caddesi No: 2/2/ D:1 Merkez/Tekirdağ‖ adresinde 

27.12.2013 tarih ve BAY/939-82/33592 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) 

kapsamında faaliyet gösteren Tekirdağ Akaryakıt Petrol Ürünleri ĠnĢaat Nakliyat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi’nin teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 

hakkında yürütülen soruĢturma sonucunda düzenlenen 16.12.2016 tarih ve 1931 sayılı SoruĢturma 
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Raporu yazılı savunma alınmak üzere ġirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢ, bunun 

üzerine 30 Ocak 2017 tarih ve 29964 sayılı Resmi Gazete'de yazılı savunma yapması hususu 

ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine 

soruĢturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiĢ olup, konuyu değerlendiren 

Kurul 20.04.2017 tarih ve 7039-19 sayılı Kararı ile Tekirdağ Akaryakıt Petrol Ürünleri ĠnĢaat 

Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 80.106- TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 80.106- TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler ġubesi nezdinde 

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

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

uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün 

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

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan 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. 

 5336/8/1-1 

————— 
Kurul’un 09/03/2017 tarih ve 6964-20 sayılı Kararı ile, MYĞ/2354-1/27011 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Tilah ĠnĢaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Biyoenerji Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi’nin, lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite 

Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiĢ olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 

üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı 

olması sebebiyle ilgili tüzel kiĢi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası ile ―Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası 

uygulanmasını kararlaĢtırmıĢtır. 

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

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi (ġube 

Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 

2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı 

aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 5336/9/1-1 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 



11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/811 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017-181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017-4364 AMASYA 

Amasya Ġli, Merkez, Sevincer Köyü, Dolamanlık Mevkii, 193 ada, 1 parselde, kaçak kazı 

yapılan alanda tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 05.01.2017 gün ve 54 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 28.02.2017 gün ve 58873 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 11. Bölge 

Müdürlüğü’nün 03.03.2017 gün ve 52608 sayılı, Amasya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 

15.03.2017 gün ve 1509 sayılı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2017 gün ve 410742 

sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 05.04.2017 gün ve 227870 sayılı, Amasya Ġl Özel Ġdaresi’nin 

13.04.2017 gün ve 3855 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.04.2017 gün ve 193 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Merkez, Sevincer Köyü, Dolamanlık Mevkii, 193 ada, 1 parselde, kaçak kazı 

yapılan alanda tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat 

değerlerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, 193 ada, 1 parselin tapu kaydına ―I. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna 

dair kayıt konulmasına, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına yol açanlar hakkında yasal 

soruĢturma açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı, 29.12.2016 gün ve 662 sayılı 

ilke kararları ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.05/14 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017-176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017-4215 SAMSUN 

Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, KöĢk Mahallesi, 139 ada, 81, 82 parsellerde bulunan ve sit sınırları 

en son Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2005 gün ve 369 

sayılı kararı ile belirlenen KöĢk Höyük I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısal hale 

getirilmesine yönelik hazırlanan belgelerin gönderildiği Sinop Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 10.02.2017 gün ve 468 sayılı, 16.03.2017 gün ve 873 sayılı yazıları, konuya ait 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.1989 gün ve 452 sayılı kararı ile 

Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2005 gün ve 369 sayılı 

kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 27.03.2017 gün 

ve 137 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, KöĢk Mahallesi, 139 ada, 81, 82 parsellerde bulunan ve sit sınırları 

en son Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.10.2005 gün ve 369 

sayılı kararı ile belirlenen KöĢk Höyük I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısal hale 

getirilmesine yönelik hazırlanan ekteki 1/1000 ölçekli haritada sınırları belirlenen alanın ve 

koordinat değerlerinin uygun olduğuna, 139 ada, 81 ve 82 nolu parsellerin tapu kaydına ―I. derece 

arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 

derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.01/16 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017-184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017-4448 SĠNOP 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Ünlüce Köyü, Huluyalısı- Hamamyeri Mevkii’nde, 104 ada, 2 

parsel ve yanındaki yolda tespit edilen mozaikli yapı temel kalıntılarına iliĢkin kurtarma kazısı 

yapılamadığına ve bu kalıntıları da içine alan 104 ada, 2, 7, 8, 9 parsellerdeki antik yerleĢim 

alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 

gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.03.2017 gün ve 743 sayılı 

yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve 

88821 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve 70329 sayılı, 

Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 27.03.2017 gün ve 963 sayılı, DSĠ 7. Bölge 

Müdürlüğü’nün 19.04.2017 gün ve 265990 sayılı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2017 

gün ve 413605 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 17.12.2009 gün ve 2377 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.04.2017 gün ve 253 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Ünlüce Köyü, Huluyalısı- Hamamyeri Mevkii’nde, 104 ada, 2 

parsel ve yanındaki yolda tespit edilen mozaikli yapı temel kalıntılarının sınır ve mahiyetinin 

anlaĢılabilmesi için 17.12.2009 gün ve 2377 sayılı kurul kararı ile istenen kurtarma kazısının 

yapılamadığı, ancak buradaki antik yerleĢim alanının 104 ada, 7, 8, 9 parsellere doğru devam 

ettiği Müze raporuyla anlaĢıldığından 104 ada, 2, 7, 8, 9 parsellerde bulunan antik yerleĢim 

alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna, 104 ada, 2, 7, 8, 9 nolu parsellerin 

tapu kaydına ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair kayıt konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 / 299 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017 / 6842 BURSA 

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Doğruca Mahallesi, Yusufağaköprüsü Mevkii’nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1820 sayılı kararıyla 

tescil edilen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve 0858 sayılı 

kararıyla son Ģeklini alan, karar eki sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenen 1. ve 3. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanın sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas 

alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Doğruca Mahallesi, Yusufağaköprüsü Mevkii’nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30/09/2006 tarih ve 1820 sayılı kararıyla 

tescil edilen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.06.2012 tarih ve 0858 sayılı 

kararıyla son Ģeklini alan, karar eki sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle 1. ve 3. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak belirlenen alanın sınırlarının anılan, kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak 

köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının 

uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, Ģerh yoksa; sit sınırları kapsamındaki 

1139, 1140, 1141, 1142, 1180, 1181, 1182, 2209, 2210 parsellere ―3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanıdır‖ Ģerhinin, 2499 parsele ―Kısmen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ ve ―Kısmen 3. 

Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhlerinin konularak yapılan iĢlemin sonucundan Kurul 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 / 299 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017 / 6848 BURSA 

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Hisaralan ve Düzoba Mahalleleri sınırları içinde Bursa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.1994 tarih ve 3693 sayılı kararıyla tescil 

edilerek,  arkeolojik yüzey verilerinin yayılma alanı doğrultusunda 1/5000 ölçekli 19b-08d ve 

Ġ19b-13a paftalarda sınırları belirlenen Dios Hieron (Esseron) Antik Kenti sınırları ile kısmen bu 

sınırlar ile çakıĢan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2361 

sayılı kararıyla tescil edilerek sınırları belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanının, anılan kurul 

kararları ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına 

iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat 

listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Karesi Ġlçesi, Hisaralan ve Düzoba Mahalleleri sınırları içinde Bursa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.10.1994 tarih ve 3693 sayılı kararıyla tescil 

edilerek,  arkeolojik yüzey verilerinin yayılma alanı doğrultusunda 1/5000 ölçekli 19b-08d ve 

Ġ19b-13a paftalarda sınırları belirlenen Dios Hieron (Esseron) Antik Kenti sınırları ile kısmen bu 

sınırlar ile çakıĢan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2013 tarih ve 2361 

sayılı kararıyla tescil edilerek sınırları belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanının, anılan kurul 

kararları ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 

hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, sit sınırları kapsamında kalan parsellerin güncel listesinin Kadastro 

Müdürlüğünce oluĢturulmasına, Ģerh bulunmadığı tespit edilen parselere ―1. Derece Arkeolojik 

Sit Alanıdır‖ Ģerhi konulmak üzere Tapu Müdürlüğüne, bilgi için Kurul Müdürlüğüne iletilmesine 

karar verildi. 
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 / 299 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017 / 6844 BURSA 

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Çinge Mahallesi, Koru Mevkii’nde, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11/04/2012 tarih ve 0637 sayılı kararıyla tescil edilen 1. 

Derece arkeolojik sit alanının karar eki sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle, 353, 352, 301, 303, 

304, 307, 309, 315, 310, 311, 312, 313 (kısmen), 292, 293, 294, 270, 271, 266, 366 parsellerde 

belirlenen sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli 

raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Çinge Mahallesi, Koru Mevkii’nde, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11/04/2012 tarih ve 0637 sayılı kararıyla tescil edilen 1. 

Derece arkeolojik sit alanının karar eki sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle, 353, 352, 301, 303, 

304, 307, 309, 315, 310, 311, 312, 313 (kısmen), 292, 293, 294, 270, 271, 266, 366 parsellerde 

belirlenen sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun 

olduğuna, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, Tapu Müdürlüğünce Ģerh bulunmadığı tespit 

edilen parsellere ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak yapılan iĢlemin 

sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 / 299 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017 / 6841 BURSA 

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Kayacık Mahallesi, Hanaytarla Mevkii’nde, Bursa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12/03/1999 tarih ve 7026 sayılı kararıyla derecesiz 

arkeolojik sit alanı olarak, karar eki sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle, tapunun 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119, 126 parsellerinde belirlenen ve sit sınırlarına 

yönelik ayrıntılı kesin çalıĢmanın Müze Müdürlüğünce yapılması istenen, ancak bu güne kadar 

yapılmamıĢ olan, bununla birlikte sayısal sınırlara ihtiyaç duyulması nedeniyle hazırlanan, sit 

sınırlarının anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde 

edilmesi çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, 

hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Kayacık Mahallesi, Hanaytarla Mevkii’nde, Bursa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12/03/1999 tarih ve 7026 sayılı kararıyla derecesiz 

arkeolojik sit alanı olarak, karar eki sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle tapunun 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115 116, 117, 118, 119, 126 parsellerinde belirlenen sit alanının anılan 

kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik 

hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, tescile esas dosyasında yer alan 

Müze Müdürlüğü uzman raporunda alanda yoğun olarak Roma-Bizans Dönemi seramik örtüsüne 

rastlandığının belirtilmesi nedeniyle sit derecesinin 3. Derece Arkeolojik sit olarak 

belirlenmesine, ilan iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine, Tapu Müdürlüğünce Ģerh bulunmadığı 

tespit edilen parsellere ― 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak yapılan iĢlemin 

sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017 / 299 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017 / 6843 BURSA 

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Doğruca Mahallesi, Kayabayırhisar Mevkii’nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26/10/2007 tarih ve 3055 sayılı kararıyla 

H20a.21b / 21c pafta, 1534, 1537, 2521 parselleri kapsayan alanda 3. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak, karar eki 1/5000 ölçekli sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenen alanın sınırlarının 

anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesi 

çalıĢmasına iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24/04/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan 

koordinat listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, Doğruca Mahallesi, Kayabayırhisar Mevkii’nde, Bursa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26/10/2007 tarih ve 3055 sayılı kararıyla 

H20a.21b / 21c pafta, 1534, 1537, 2521 parselleri kapsayan alanda 3. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak, karar eki 1/5000 ölçekli sit paftasında iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenen alanın sınırlarının 

anılan kurul kararı ve onaylı paftası esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine 

yönelik hazırlanan ekli koordinat listeli sit paftasının uygun olduğuna, ilan iĢlemlerinin 

gerçekleĢtirilmesine, Tapu Müdürlüğünce Ģerh bulunmadığı tespit edilen parsellere ―3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak yapılan iĢlemin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 11 Haziran 2017 – Sayı : 30093 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.12.130 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 / 300 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 / 6936 BURSA 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Akçalar mahallesindeki, Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamında 

bulunan 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aktopraklık Höyüğüne yönelik Kurulumuzun 

03.11.2016/6306 sayılı kararı doğrultusunda iletilen sit derecelendirmesiyle ilgili öneri ile Çevre 

Düzenleme Projesi revizyonu ve Arkeoloji Yaz Okulu Konaklama Yapıları Projesinin, 

değerlendirilmesine iliĢkin Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 26.04.2017 gün ve 71720 

sayılı yazısı, Müdürlüğün 28.04.2017 gün ve 2231 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Akçalar mahallesindeki, Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamında 

bulunan 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aktopraklık Höyüğüne yönelik  

1) Kazı BaĢkanı tarafından bu aĢamaya kadar kazı ve araĢtırma çalıĢması tamamlanan 

bölümlere yönelik olarak teklif edilen sit derecesinin 3.dererece Arkeolojik sit olarak 

değiĢtirilmesine yönelik değiĢikliğinin, önerilen Ģekilde uygun olduğuna; 

2) Kurulumuzun 10.03.2017/6719 sayılı kararı doğrultusunda yeniden etüt edilen öneri 

Çevre Düzenleme Projesi revizyonunun uygun olduğuna; 

3) Kurulumuzun 10.03.2017/6719 sayılı kararı doğrultusunda yeri değiĢtirilerek yeniden 

etüt edilen öneri Yaz Okulu Binası Projesinin, bu alanda daha 2015 yılında kazı çalıĢmalarının 

gerçekleĢtirildiği ve yüzeyin hemen altında ana kayaya ulaĢıldığına iliĢkin Kazı BaĢkanın 

27.04.2017 günlü yazısı dikkate alınarak uygun olduğuna, Kazı BaĢkanın ve Belediyesinin 

denetimi ve sorumluluğunda uygulamaya geçilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.14.41 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 / 300 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 / 6906 BURSA 

Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca mahallesindeki 2089 parsel ve çevresinde 

gerçekleĢtirilen tespit çalıĢmasının sonuçlarının değerlendirilmesine iliĢkin Bursa BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığının 23.11.2016 gün ve 198170 sayılı yazısı, ilgililerinin 18.11.2016 günlü 

baĢvurusu ve Müdürlüğün 25.04.2017 gün ve 2065 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Dutluca mahallesindeki 2089 parsel ve çevresinde 

gerçekleĢtirilen tespit çalıĢmasında, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait seramik 

parçalarına rastlanılan taĢınmazların bulunduğu kararımız eki paftada sınırları iĢaretli sahanın, 

2863 sayılı Kanunun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı dikkate 

alınarak 3.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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