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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN 

SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı

kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standart-
larının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuru-
luşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletlerarası ikili mütekabiliyet anlaşmaları kapsamına gir-
meyen, ancak; yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak
ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişiler ve bu kişilere sağlık
hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile aracı kuruluşları kap-
sar.

(2) Aşağıdaki durumlar bu yönetmelik kapsamında yer almaz:
a) Savaş, afet, açlık ve benzeri olağanüstü durumlarda, Bakanlar Kurulunca, Başba-

kanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye’de bulundukları sürede
sağlık hizmeti alan veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından tedavi amacıyla ge-
tirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar. 

b) Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum ku-
ruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen
hastalar.

c) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hasta-
lar.

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşma uyarınca Sosyal
Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarını ve ülkemize sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması
kapsamında tedavi için gelenler. 

d) Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince
bakmakla yükümlü oldukları yakınları.

e) Geçici korunanlar, mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi
statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar, insan ticareti mağdurları.

f) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci ve 44 üncü
maddesi kapsamında bulunanlar.

g) Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılar.
ğ) Adli vaka kapsamında kolluk kuvvetlerince getirilerek acil sağlık hizmeti alan ya-

bancılar. 
(3) İkinci fıkrada yer alan kişiler, kendi isteği ile uluslararası sağlık turizmi kapsamında

ücret ödemeyi taahhüt etmesi durumunda bu Yönetmelik kapsamında uluslararası sağlık turizmi
hizmeti alabilir. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve Ek 11 inci maddesine, 11/10/2011 tarihli
ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentlerine ve 40 ıncı
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c)  Müdürlük: İl /İlçe Sağlık Müdürlüklerini,
ç) SATURK: 2015/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Sağlık Turizmi Ko-

ordinasyon Kurulunu,
d) Uluslararası sağlık turizmi: Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine

gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla
birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla
ilgili destek hizmetlerini,

e) Turistin sağlığı: Ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan yaban-
cıların, ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hiz-
meti almasını,

f) Uluslararası sağlık turisti: Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında
sağlık hizmeti alan hastayı,

g) Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu: Bakanlıkça, uluslararası sağlık turisti ile
beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağ-
lanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat
Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat
acentalarını,

ğ) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi: Sağlık tesisi ruhsatına sahip olan ve Bakan-
lıkça uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve
kuruluşunu,

h) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 
ı) Yetki belgesi: Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası Sağlık Turizmi

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için;

sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur.
Yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur. 

(2) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde bu Yönetmelikteki kriterlere uygun ola-
rak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygu-
lamaları sunulabilir.

(3) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi, kendisine doğrudan başvuran uluslararası
sağlık turistini kabul edebilir. Ancak aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, Ba-
kanlıkça yetki verilen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu ile protokol yapılması zorun-
ludur. İmzalanan protokolün bir örneği Müdürlük aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Uluslararası sağlık turistinin yatışından taburcu edilinceye kadar sağlık tesisinde
alacağı sağlık hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri sunmak da uluslararası
sağlık turizmi sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Bu hizmetlerin sunumu için, uluslararası
sağlık turizmi aracı kuruluşu ile sözleşme yapabileceği gibi diğer kurum ve kuruluşlarla da
sözleşme yapabilir.

(5) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından, bu Yönetmelik kapsamında sağlık
hizmeti verilen kişilerin Bakanlıkça oluşturulan web tabanlı sisteme kaydedilmesi zorunludur.

(6) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık
verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şe-
kilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri
sistemine aktarılır.
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(7) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu,
Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

Uluslararası sağlık turizmi birimi
MADDE 6 – (1) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde, uluslararası sağlık turis-

tinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk,  tercümanlık ve aracı kuruluşlarla
ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu ile görevli uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulur.

(2) Uluslararası sağlık turizmi biriminde bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık tu-
rizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilir ve Müdürlüğe bildirilir. Uluslararası sağlık turisti
potansiyeline göre, uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir sağlık mes-
lek mensubu görevlendirilebilir. Uluslararası sağlık turizmi sorumlusu ve uluslararası sağlık
turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki nitelikleri taşıması
şarttır:

a) Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak.
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterlilikte yabancı dil bilgisine sahip

olmak.
c) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl

meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak.
(3) Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 per-

sonel istihdam edilir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.
(4) Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak gerekir.
a) İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim

Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en
az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

b) İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil
Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.

c) Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer
alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.

ç) Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair bel-
geye sahip olmak.

(5) Uluslararası sağlık turizmi biriminde, turistin sağlığı kapsamında bulunan kişiler
ile milletlerarası sosyal güvenlik sözleşmesi ve sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği an-
laşmaları gereği sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilere, yönlendirme ve rehberlik
hizmetleri de sunulur. 

Yetkinlik kriterleri 
MADDE 7 – (1) Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık

Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için: 
a) Sağlık tesisinin, EK-1’de yer alan Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik

Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.
b) Aracı kuruluşun, EK-2’de yer alan Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yet-

kinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.
Yetki belgesi
MADDE 8 – (1) Yetki belgesi alabilmek için, sağlık tesisi/aracı kuruluş tarafından, hiz-

met verdiği faaliyet alanıyla ilgili EK-3’te yer alan yetki belgesi başvuru formu doldurulur,
aynı ekte belirtilen başvuru evrakları forma eklenir ve bunlarla Müdürlüğe başvuru yapılır.

(2) Müdürlük tarafından, bu Yönetmeliğin ekindeki yetkinlik kriterlerini taşıyıp taşı-
madığı dosya üzerinde incelenir. İnceleme sonucunda başvuru evraklarında eksiklik veya kri-
terlere uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde,  yedi iş günü içerisinde sağlık tesisine/aracı kuru-
luşa bildirilir. 

(3) Başvuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk bulunmadığı anlaşılan
sağlık tesisi/aracı kuruluş, Müdürlükçe oluşturulan inceleme ekibi tarafından yerinde incelenir.
Yerinde inceleme neticesinde yetkinlik kriterleri bakımından uygunluğuna karar verilen baş-
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vurular onbeş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde,
sağlık tesisine EK-4/A’da yer alan ve aracı kuruluşa EK-4/B’de yer alan Uluslararası Sağlık
Turizmi Yetki Belgesi düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Turistin Sağlığı

Turistin sağlığı kapsamındaki hizmetler
MADDE 9 – (1) Ülkemizde toplantı, kongre, ticari veya turizm amaçlı süreli olarak

kalan yabancılar, ülkemizde bulundukları sırada gelişen hastalıklarında ve acil durumlarında
kamu, üniversite veya özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

(2) Acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücreti karşılığı sunulur. Ancak, yurtdı-
şında yaşayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 112
acil sağlık hizmetleri ücretsiz sunulur. Kamu tarafından verilen ambulans hizmeti ile acil hasta
naklinden elde edilen gelir, hastaya ilk müdahale eden müdürlük döner sermayesine yatırılır. 

(3) Acil sağlık hizmeti almak için sağlık tesisine başvuru yapan yabancı hastaların kabul
edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur.
Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır. 

(4) Trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, Türk vatandaşları
ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın
ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat
kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan
kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsa-
mında ödeme tahsil edilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fiyatlandırma ve Fatura İşlemleri ile Bilgilendirme ve Tanıtım

Fiyatlandırma
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulacak uluslararası sağlık turizmi

kapsamında verilen sağlık hizmetinin bedeli, SATURK’un görüşü alınarak Bakanlıkça belir-
lenir.

(2)  Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisleri, Bakanlıkça belirlenen sağlık turizmi
fiyat tarifesinde belirlenen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. 

Fatura düzenlenmesi ve verilecek belgeler
MADDE 11 – (1) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisleri tarafından, sağlık turizmi

kapsamında hizmet alanlar için ilgili mevzuatına göre satış fişi veya fatura düzenlenmesi zo-
runludur. Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü
ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir. Ayrıca, hizmet alan kişiler tarafından istenildi-
ğinde, aşağıda belirtilen belgelerin de ücretsiz olarak verilmesi zorunludur: 

a) Uluslararası sağlık turizmi tesisi tarafından;
1) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve

sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste.
2) Adlî vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, sağlık tesisinde veya dı-

şarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile röntgen
filmleri.

3) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri.
b) Uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu tarafından;
1) Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına sunulan

konaklama, ulaşım ve transfer, tercümanlık ve danışmanlık gibi hizmetler için talep edilen üc-
retlerin ayrıntılı dökümü. 

Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 12 – (1) Uluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak bu Yönetmelik çerçeve-

sinde yetki verilmemiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar tarafından bilgilendirme ve tanıtım ya-
pılamaz.
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(2) Uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin aşağıda belirtildiği
şekilde yürütülmesi zorunludur: 

a) Türkiye sınırları içerisinde talep oluşturacak şekilde ve Türkçe dilinde tanıtım yapı-
lamaz. Tanıtımlar, tanıtım yapılacak ülkelerin dilleri ve/veya İngilizce dilinde yapılabilir. 

b) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları
tarafından internet sitelerinde, sağlık turizmi kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin bilgiler
ve detaylı ulaşım bilgileri son güncelleme tarihi belirtilerek yayınlanır. 

c) Tanıtımlarda, yetkili olunmayan, sağlık tesisinin ruhsat ve faaliyet izin belgesinde
kayıtlı olmayan sağlık hizmetleri hakkında bilgilere, mesleki ve etik kurallara aykırı, yanlış,
yanıltıcı ve yurtiçindeki vatandaşlar için talep oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilemez. 

ç) İnternet sitesi ile diğer tanıtım araç ve gereçlerinde sağlık ile ilgili bilgilendirmeler,
alanında bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılır. 

d) Tanıtımlarda; tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta mahremiyeti gözetilmek,
hasta haklarına uygun olmak ve bu konuda hasta onamının alındığını belgelendirmek kaydıyla
yer verilebilir. 

e) Yürürlükteki mevzuata göre ülkemizde uygulanması yasaklanmış veya uygulanma-
sına izin verilmemiş olan tıbbi işlem ve uygulamalara tanıtımlarda yer verilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim
MADDE 13 – (1) Uluslararası sağlık turizmi alanında gerçekleştirilecek sertifikasyon

ve meslek edindirme eğitimleri Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu ile yapılan işbirliği çerçe-
vesinde yürütülür.

Denetim
MADDE 14 – (1) Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi

aracı kuruluşu, şikâyet veya soruşturma hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğe uygunluk bakı-
mından, Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Denetimlerde bu Yönetmeliğin
genel hükümlerinin yanında, Yönetmelik ekinde yer alan yetkinlik kriterleri ve müeyyide formu
kullanılır.

(2) Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı uygulaması sırasında oluşabilecek an-
laşmazlıklar ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi için gerekli kayıt ve bildirim sistemi Ba-
kanlık tarafından kurulur. Şikâyet usulü ile ilgili olarak yabancılar, uluslararası sağlık turizmi
sağlık tesisi tarafından sağlık hizmet sunumu öncesinde bilgilendirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uymadığı için sağlık turizmi faaliyeti
durdurulan sağlık tesisi ve aracı kuruluşu, Bakanlıkça Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

Müeyyideler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uymayanlar hakkında,

EK-5’ te ve EK-6’ da yer alan idarî müeyyideler ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Mevcut uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürütenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uluslararası

sağlık turizmi faaliyeti yürüten sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren 1
(bir) yıl içinde bu Yönetmelikteki yetkinlik kriterlerine uygunluk sağlayarak Bakanlıktan yetki
belgesi almak zorundadır. Sürenin sonunda Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almamış
olanların bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri durdurulur.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan
KOBİ’leri,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN ENDÜSTRİYEL KONTROL 

SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kritik enerji altyapılarında kullanılan endüs-

triyel kontrol sistemlerinin (EKS) bilişim süreçlerinin izlenmesi, sistem sürekliliğinin sağlan-
ması ile siber güvenliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; enerji piyasasında faaliyet gösteren ve Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu tarafından kritik altyapı olarak belirlenen yükümlü kuruluşların EKS’le-
rinde kullanılan bilişim sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için risklerin
değerlendirilerek azaltılması veya ortadan kaldırılmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasları
kapsar.

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fık-
rasının (e) bendi ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planına dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2014 28948
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/8/2015 29451
2- 20/1/2016 29599
3- 28/2/2017 29993
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b) Bildirim: Yükümlü kuruluşlarca Kuruma verilen beyanı,
c) Endüstriyel Kontrol Sistemi (EKS): Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol,

taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim
veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden
izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan, kendisi ve/veya bileşenleri bilinen işletim sis-
temleri üzerinde koşan ya da bilinen zafiyetleri bulunan özel işletim sistemine sahip yönetim
ve kontrol sistemlerini (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi “SCADA”, Dağıtılmış
Kontrol Sistemi “DKS”, Gelişmiş Süreç Kontrol Sistemi “APC”, Programlanabilir Mantık
Kontrolcüsü “PLC”, Uzak Terminal Ünitesi (RTU) vb.),

ç) İlgili mevzuat: Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, lisans ve
Kurul kararlarını,

d) Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

e) Kritik enerji altyapısı: İşlevlerini kısmen veya tamamen, yerine getiremediğinde,
toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin ve/veya kamu hizmetlerinin sunumunun olumsuz et-
kileneceği enerji ağı, varlığı, sistemi ve yapıları bütününü,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
ğ) Kurumsal Bilişim Sistemi (KBS): Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisa-

yarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapı-
sının tamamını,

h) Yükümlü kuruluş: Bu Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan sorumlu tüzel kişileri,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanım ve kısaltmalar için

ilgili mevzuatta geçen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.
İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gö-

zetilir:
a) Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve enerji arzının sürekliliğinin sağlanması,
b) Ulusal düzenleme ile ulusal ve/veya uluslararası standartların dikkate alınması,
c) Kaynakların düzenli, şeffaf ve etkin kullanımının sağlanması,
ç) Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında EKS bilişim güvenlik ön-

lemlerini almalarının ve uygulamalarının temini,
d) Enerji zincirindeki kritik sistemlerin tehdit ve zafiyetlere karşı güvenliğinin arttırıl-

ması.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlü Kuruluşlar ve Yükümlülükleri

Yükümlü kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Yükümlü kuruluşlar elektrik iletim lisansı sahibi, OSB dağıtım lisansı

sahipleri hariç olmak üzere elektrik dağıtım lisansı sahibi, OSB üretim lisansı sahibi hariç ol-
mak üzere geçici kabulü yapılmış ve işletmedeki kurulu gücü 100 MWe ve üzeri lisansa sahip
her bir elektrik üretim tesisi sahibi, boru hattı ile iletim yapan doğal gaz iletim lisansı sahibi,
sevkiyat kontrol merkezi kurmakla yükümlü doğal gaz dağıtım lisansı sahibi, doğal gaz depo-
lama lisansı sahibi (LNG, yer altı depolama), ham petrol iletim lisansı sahibi ile rafinerici
lisansı sahibi tüzel kişilerden oluşur.
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EKS tanıma ve EKS envanter formları
MADDE 7 – (1) EKS tanıma formu, yükümlü kuruluşların EKS’lere ilişkin işlettikleri

süreçlerin, bilgi güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaların ve kaynak bilgilerinin yer aldığı
formdur.

(2) Kurum tarafından EKS envanterine ilişkin talep edilecek varlık grupları, türleri ve
bu varlıklara ilişkin özel bilgilerin yer aldığı form yükümlü kuruluşlara iletilir.

(3) EKS’ler ile ilişkili olmayan KBS bileşenleri kapsam dışındadır. 
(4) EKS tanıma formunun yer aldığı bildirim, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında bildirim yükümlülük
tablolarında belirlenen yöntemlerle ve tanımlanan süreler içerisinde yükümlü kuruluşlarca Ku-
ruma bildirilir, EKS envanter formu ise talep edildiğinde Kurum tarafından erişilebilecek bir
altyapıda oluşturulur ve kuruluşun kendi sistemlerinde saklanır.

Risk yönetimi
MADDE 8 – (1) Risk yönetiminin amacı, yükümlü kuruluşların sahip olduğu EKS’lere

yönelik risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, risklerin ortadan kaldırılması veya gerçek-
leşmesi durumunda etkilerinin azaltılması için aksiyonların tespit edilmesi, bu aksiyonların ha-
yata geçirilmesi ve gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibini sağlamaktır. 

(2) Yükümlü kuruluşların EKS’lere yönelik risklerinin tespiti için yaptırdıkları güvenlik
analizi ve testlerinin usul ve esaslarını belirlemeye Kurul yetkilidir.

(3) Kurum tarafından belirlenerek risk envanterine eklenen riskler, yükümlü kuruluş-
larca kendi EKS’leri dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirilen riskler ile ilgili mevcut
durumda uygulanan kontroller de dikkate alınarak, çok yüksek, yüksek ve normal risk seviye-
sinde bulunan riskler risk işlemeye tabi tutulur ve yükümlü kuruluş tarafından risk azaltma
yöntemi belirlenen riskler için riskleri azaltmaya yönelik aksiyonlar planlanır.

(4) Kurum tarafından belirlenen risklerin yanında yükümlü kuruluşlar kendi faaliyetleri
doğrultusunda belirledikleri riskleri de değerlendirir. Bu risklerin yer aldığı geri dönüşler de-
ğerlendirilerek risk envanterinin zenginleştirilmesi sağlanır.

Risklerin işlenmesi ve yükümlü kuruluşların sorumluluğu
MADDE 9 – (1) Kurum tarafından belirlenen ve yükümlü kuruluşların kendilerinin

belirlediği risklerde hangilerinin azaltılması gerektiği, hangilerinin ise kabul edildiği yükümlü
kuruluş tarafından kararlaştırılır.

(2) Azaltılması kararlaştırılan riskler için kuruluşun sorumluluğunda olacak risk azaltıcı
aksiyonların açıkça planlandığı bir tedavi planı oluşturulur. Risk tedavi planında her bir risk
için aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Risk ile ilgili kısa açıklama,
b) Riski azaltmak için uygulanacak kontrol(ler),
c) Uygulanması planlanan kontrollerle ilgili aktiviteler,
ç) Kontrolün uygulanması ile ilgili zaman sınırı.
(3) Yükümlü kuruluş;
a) Kurum tarafından belirlenen riskler ile kendi belirlediği risklerin yılda bir kez de-

ğerlendirilmesini sağlar,
b) Risk tedavi planını risk değerlendirme akabinde hazırlar ve altı ayda bir risk tedavi

planının güncellenmesini içeren çalışmanın yapılmasını sağlar,
c) Riskleri azaltmak için, Kurul tarafından belirlenen enerji sektöründe EKS güvenlik

kontrolleri arasından ilgili kontrolleri seçebilir veya ulusal/uluslararası standartlardan, dünya-
daki en iyi uygulamalardan ve kendisinin belirleyeceği özel önlemleri uygular,

ç) Risklerin gerçekleşme olasılığına göre önceliklendirilmesini ve yüksek dereceli risk-
lerin öncelikle tedavi edilmesini sağlar,
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d) İnsan kaynağı ve maddi kaynak sağlayarak risk tedavi planını uygular,
e) EKS envanterinde veya ağ topolojisinde önemli değişikliklerin gerçekleşmesi ile su-

nucularda meydana gelen kesinti/yetkisiz erişim vb. olayların ardından ilişkili risk değerlen-
dirmesini dolayısıyla risk tedavi planı ve önlemlerin gözden geçirilmesini, gerekiyorsa ilave
önlemlerin alınmasını sağlar.

(4) Herhangi bir nedenle azaltılamayan riskler hakkında Kurum adına gerçekleştirilecek
denetim sonrasında karar verilir.

Enerji sektöründe EKS güvenlik kontrolleri
MADDE 10 – (1) EKS güvenlik kontrolleri, EKS’lere yönelik riskleri tedavi etmek,

yükümlü kuruluşların bilgi güvenliği seviyesini artırmak, EKS’ler üzerinde olası diğer risklerin
gerçekleşme olasılığını azaltmak amacıyla uygulanması önerilen kontrolleri tanımlamaktadır.
Bu kontrollerin belirlenmesinde Kurul yetkili olup kontroller Kurum tarafından belirtilen bir
veya birden fazla riski tedavi etmek için kullanılabilir.

(2) Kurul tarafından tanımlı kontroller öneri mahiyetinde olup, yükümlü kuruluş so-
rumluluğunda olmak kaydıyla değiştirilerek veya ekleme yapılmak suretiyle uygulanabilir.

(3) Kontroller Kurul tarafından belirlenip Kurum internet sitesi ana sayfasında yayım-
lanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirimlerin yapılışı
MADDE 11 – (1) Yükümlü kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükle-

rini içeren bildirimler Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında, bildirim yükümlülük
tablolarında tanımlanır, yükümlü kuruluşlarca Enerji Piyasası Bildirim Sistemi aracılığı ile Ku-
ruma gönderilir. 

(2) Bildirimlerin yapılabilmesi için, Kurum tarafından ilave yöntemler belirlenebilir.
Denetim
MADDE 12 – (1) Kurum, yükümlü kuruluşların bu Yönetmelikte belirtilen yükümlü-

lüklerini yerine getirip getirmediğini re’sen veya şikâyet üzerine denetler veya denetlettirir.
(2) Yapılacak denetimlerin usul ve esaslarını belirlemeye Kurul yetkilidir.
Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde yerine ge-

tirilmemiş yükümlülükler hakkında, Kurumca durumun tespiti halinde ilgisine göre 14/3/2013
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı
Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz
Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9 uncu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanu-
nunun 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yükümlü kuruluşlar 2017 yılı için bu Yönetmelik kapsa-

mındaki sorumluluklarından EKS tanıma ve EKS risk değerlendirmesi formlarını içeren bildi-
rimi Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kuruma göndermekle yükümlüdür.

(2) EKS envanter formunu içeren bildirim, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ku-
ruluşların sistemlerinde hazır bulundurulur.

Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Pi-
yasası Lisans Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“n) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001
standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir bel-
gelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin ge-
çerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin-
de TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını
da referans almak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 21 – Rafinerici lisansı sahibi tüzel kişiler 20 nci maddenin birinci

fıkrasının (n) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini 31/12/2017 tarihine kadar tamamlamakla
yükümlüdür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/6/2004 25495

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/9/2004 25573

2- 21/12/2004 25677

3- 6/4/2005 25778

4- 13/4/2005 25785

5- 24/6/2005 25855

6- 14/9/2005 25936

7- 9/12/2005 26018

8- 15/6/2006 26199

9- 21/9/2006 26296

10- 28/9/2006 26303

11- 20/10/2006 26325

12- 2/12/2006 26364

13- 4/5/2007 26512

14- 26/5/2007 26533

15- 17/8/2007 26616
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16- 5/8/2008 26958

17- 12/8/2008 26965

18- 14/10/2008 27024

19- 7/12/2008 27077

20- 31/12/2008 27097 (7. Mükerrer)

21- 16/10/2009 27378

22- 6/4/2010 27544

23- 10/8/2010 27668

24- 1/12/2010 27772

25- 15/3/2011 27875

26- 21/4/2011 27912

27- 31/5/2011 27950

28- 28/7/2011 28008

29- 10/8/2011 28021

30- 4/11/2011 28105

31- 3/4/2012 28253

32- 7/4/2012 28257

33- 3/8/2012 28373

34- 31/1/2013 28545

35- 24/4/2013 28627

36- 5/10/2013 28786

37- 7/11/2013 28814

38- 27/3/2014 28954

39- 28/11/2014 29189

40- 26/12/2014 29217

41- 1/2/2015 29254

42- 19/2/2015 29272

43- 23/5/2015 29364

44- 23/1/2016 29602

45- 19/10/2016 29862

46- 11/3/2017 30004

13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulundan:
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu ön

lisans programları ve hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme usul ve
esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokuluna öğrenci kayıt ve kabulü,
eğitim-öğretim, ön lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, devam, staj, iş yerinde
uygulama, sınav ve başarı değerlendirme, kayıt dondurma ve izin, diploma ve ayrılma işlem-
lerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
ç) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamala-

rında gerekli olan zamanı,
d) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince öğretim ele-

manı/elemanları tarafından yürütülen eğitim-öğretim çalışmasını, 
e) E-ders: Öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı

üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-
zamanlı ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve me-
kan bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,

f) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü et-
kinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve ben-
zeri çalışmaları,

g) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl için eğitim-öğretim planında gösterilen
o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,

ğ) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği
asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili
diplomayı almaya hak kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,

h) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav haftası hariç her biri
en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

ı) Normal eğitim-öğretim süresi: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu programları
için iki yılı,

i) Müdür: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
j) Müdürlük: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
k) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
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l) Öğrenci İşleri Birimi: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri biri-
mini,

m) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası
öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,

n) Yüksekokul: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunu,
o) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,
ö) Yüksekokul Yönetim Kurulu: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yönetim Ku-

rulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 4 – (1) Yüksekokulda normal öğretim süresi dört yarıyıldır. Programlarını

başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
(2) Yabancı dil hazırlık veya hazırlık sınıfı bulunan programlardaki iki yarıyıllık hazırlık

eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürenin dışındadır.
(3) Azami öğretim süresi, dört yarıyıllık ön lisans için, hazırlık sınıfı hariç sekiz yarı-

yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi
hükümleri uygulanır.

(4) Yüksekokuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, ceza süresi öğretim süresinden
sayılır ve ceza süresi için öğrenim ücreti ödemesi gerekir.

Öğrenim ücreti
MADDE 5 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık öğrenim ücreti,

her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenci normal eğitim-öğretim
süresince aldığı ders sayısına bakılmaksızın yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Öğrenim ücretini
her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz
ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.

(2) İlk kez kayıt yaptıran veya kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden; eği-
tim-öğretim başlamadan önce Yüksekokul ile ilişiğini kesenlerin o akademik yıl için yatırmış
oldukları öğrenim ücreti iade edilir. Daha sonra ilişik kesen öğrencilerin içinde bulundukları
akademik yılın öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim, Yüksekokul Kurulu tarafından belir-

lenen akademik takvime göre yapılır.
(2) Her öğretim yılının akademik takvimi, Yüksekokul Kurulu tarafından internet say-

fasında ilan edilir.
(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar yarı-

yıllarından oluşur. Öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvim ile ilan edilir.
(4) Resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birim-

lerce önerilen ve Müdürlükçe uygun görülen dersler ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de
yapılabilir.

(5) Bir programda yaz öğretimi açılmasına ya da bütünleme sınavları yapılmasına Yük-
sekokul Kurulunca karar verilir. Yarıyıl sonu sınav günleri yaz öğretimi süresinin dışındadır.

Öğretim dili ve yabancı dil
MADDE 7 – (1) Yüksekokulda öğretim dili Türkçe’dir. Uygun görülen programlarda

eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılabilir.
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(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bu-
lunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde
okutulabilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Yüksekokulun yabancı dilde öğretim yapan veya zorunlu hazırlık

sınıfı bulunan programlarına kayıt hakkını kazanmış öğrenciler, seviye belirleme sınavı ve ya-
bancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar veya ulusal/uluslararası bir yabancı
dil sınavında Yüksekokulun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar, doğrudan ilgili programın
birinci sınıfına başlar. 

(3) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile yabancı dil yeterlik sınavında ba-
şarısız olan öğrenciler, Yüksekokulun düzenlediği zorunlu ve en az iki yarıyıl süreli yabancı
dil hazırlık sınıfına katılır.

(4) Bir yılın sonunda başarısız olan zorunlu hazırlık öğrencileri ikinci yıl da yabancı
dil hazırlık sınıfına devam eder. Hazırlık sınıfında ikinci yılın sonunda da başarısız olunması
halinde, öğrencilerin talepleri üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafın-
dan başka bir meslek yüksekokulunda ya da Yüksekokulda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer
bir programa, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hariç, eşdeğer programın bulun-
maması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir.

(5) Yüksekokulun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenci-
ler, istedikleri takdirde iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu öğren-
cilerden yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen bir
yıllık süre, öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam
eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandığı programa devam eder. Yabancı dil ha-
zırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara yabancı dil başarı
belgesi verilir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği
usul ve esaslara göre düzenlenir.

Bilgi teknolojileri kullanımı ve İngilizcede eleştirel okuma ve yazma dersleri 
MADDE 9 – (1) Bilgi teknolojileri kullanımı ve İngilizcede eleştirel okuma ve yazma

dersleri için seviye belirleme sınavı yapılıp, yapılmayacağına Yüksekokul Kurulunca karar ve-
rilir.

Akademik danışmanlık
MADDE 10 – (1) Yüksekokula, ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kaydını yaptıran

her öğrenci için, ilgili program başkanının önerisiyle Müdürlük tarafından, programın tam za-
manlı öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğretim süresi boyunca öğrencinin akademik gelişimini izler,
yönlendirir. Öğrenciler, akademik danışmanının onayını alarak, her yarıyıl başında, alacakları
derslere kayıt yaptırırlar.

Burslar
MADDE 11 – (1) Yüksekokulun burslu ön lisans programlarına ÖSYM tarafından yer-

leştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğretim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak verilen
bu burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okutulan programın bir yıllık hazırlık sınıfı süresini
de kapsar.

(2) Yüksekokul tarafından öğrencilere verilecek burslar ve bursların devamına ilişkin
esaslar Yüksekokul Kurulunca belirlenir. 

(3) Türkçe öğretim yapan programlara burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, öğrenim
ücretini ödemek şartıyla yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Yatay Geçişler, Öğrenci Değişim Programları

Yüksekokula giriş ve kayıt şartları
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik

kesme, izinli sayılma (kayıt dondurma), intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey
geçiş, başarı değerlendirmesi, sınavlar ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda, Müdürlük ve Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülür.

Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri 
MADDE 13 – (1) Yüksekokula öğrenci kabulü; başka bir ön lisans programına kayıtlı

olmamak üzere;
a) ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Yüksekokula yerleştirilmiş olmak,
b) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş hakkı kazanmış olmak,

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen kriterleri ye-
rine getirmiş olmak,

kaydıyla yapılır.
Kayıt ve kabul
MADDE 14 – (1) Yüksekokula; başka bir ön lisans programına kayıtlı olmamak üzere,

ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edi-
lenler ile yatay geçiş başvurusu kabul edilenler kaydedilir. Yüksekokula kabul edilen adaylar,
şahsen veya kanuni temsilcileri veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde
kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini
ödeyerek kayıt yaptırabilirler.

(2) Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları, ÖSYM ve Yüksekokul Kurulu
tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre yapılır. 

(3) Kayıt için gerekli belgelerin tamamını öğrenci işleri birimine süresi içinde bizzat
teslim eden öğrencinin kesin kaydı yapılır. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Süresi içinde
kayıt işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşı-
madığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi
iptal edilir.

(4) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
(5) Kayıt için istenilen belgelerin aslı görülmek suretiyle bilgisayar çıktısı veya foto-

kopisi Yüksekokul tarafından onaylanır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen aday-
ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış ol-
duğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kimlik kartı
MADDE 15 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Yüksekokul öğrenci kimlik kartı ve-

rilir.
(2) Öğrenci okul içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde il-

gili kişilere göstermekle yükümlüdür. Öğrenci kimlik kartını başka bir öğrenciye devredemez.
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(3) Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci
kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenciye
yeni kimlik kartı verilir.

Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde be-

lirtilen süreler içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile azami öğretim

süresini doldurduğu hâlde sınav hakkından yararlanan öğrenciler de derse devam koşuluna
bağlı olmadan her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde
AKTS esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Belirlenen süre içinde haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıt yenilemeyen öğrenci
derslere ve sınavlara giremez. Öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin ders kaydı aka-
demik yarıyıl başında yapılır.

(5) Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır. Bu süre içerisinde de mazeret
sebebiyle kaydını yenilemeyen öğrenciler ilgili yarıyılda devamsızlıktan başarısız sayılır ve
kayıtlarını ertesi yarıyılın başında yaptırabilirler. Bu şekilde geç kayıt yenileme sadece bir defa
uygulanır.

(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin, bu
süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yenilememesi halinde Yüksekokul ile ilişiği kesilir.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Yüksekokula kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş öğrenci kabul ve

kayıtlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri ile Yüksekokul Kurulunun belirlediği ilkelere göre yapılır.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar arası yatay geçiş için öğrencinin
Meslek Yüksekokulu yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.

(3) Yüksekokulun hazırlık sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarı-
yıllarına yatay geçiş yapılmaz.

(4) Yatay geçiş kontenjanları eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından önce Yük-
sekokul Kurulu tarafından ilan edilir.

(5) Yüksekokula yapılacak yatay geçiş müracaatları Yüksekokul Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır.

(6) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yüksek-
öğretim kurumunda almış oldukları derslerin intibakları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından
yapılır. Bu öğrencilerin not intibakı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından Yüksekokulun ba-
şarı değerleme sistemine uyarlanmak suretiyle gerçekleştirilir. İntibakların gerçekleştirilebil-
mesi için gerekli olan ve daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan onaylı, imzalı,
mühürlü olarak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli belgelerin belirlenen süre
içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt

dışı ve yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci
değişimi çerçevesinde Yüksekokul tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi veya yurt dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarına giden öğrencinin Yüksekokuldaki kaydı devam eder ve bu
süre öğretim süresinden sayılır.
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(2) Yüksekokul ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşma
uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna
gönderilen öğrenciler, yurt dışında bulundukları yarıyılda kendi programlarında almaları ge-
reken dersler yerine, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden sorumlu
sayılır.

(3) Öğrenci değişim programı ile yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından öğrencinin aldığı derslerin ve notların intibakı ilgili program başkanının ve öğrencinin
akademik danışmanının yazılı görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından ya-
pılır.

(4) Öğrenci, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldığı fakat başarısız olduğu
derslerin yerine kendi programında almadığı dersler arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunun
uygun gördüğü dersleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler

Ders kaydı
MADDE 19 – (1) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt yenileyen öğrenci,

her yarıyıl başında ders seçimini yapar ve kesin ders kaydını yaptırır.
(2) Öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zo-

rundadır.
(3) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik

haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.
(4) Not ortalamasına bağlı olarak sorumlu geçilen dersler (DC ve DD) not yükseltmek

amacıyla azami AKTS kredisine uygun olacak şekilde öğrenci tarafından seçilebilir.
(5) Öğrenci bir üst yarıyıldan ders seçimi yapamaz.
Öğretim planları ve dersler
MADDE 20 – (1) Yüksekokul ön lisans eğitim-öğretimi, her yarıyıldaki derslerin ad-

larının ve haftalık ders saatlerinin ve AKTS’lerin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.
Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve
öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik nominal öğrenci
iş yükü 30 AKTS kredisidir.

(2) Bir programın eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler, ilgili
program tarafından düzenlenir ve Yüksekokul Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Ders planları
her akademik yılın sonunda; ilgili öğretim elemanları ve program başkanının önerisi üzerine
Yüksekokul Kurulunda uluslararası akreditasyon, akademik ve sektörel talebi karşılama ye-
terliliği açısından yeniden değerlendirilir ve sektörle iletişim hâlinde gerekli görülen güncel-
leme yapılır.

(3) Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, endüstride uygulamalar,
projeler, stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üze-
rinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Eğitim-öğretim planında
belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

(4) Öğrencilerin öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli iler-
lemelerini temin etmek için derslere Yüksekokul Kurulu tarafından koşullar konulabilir.

(5) Endüstriye dayalı öğrenme kapsamında yapılacak teknik gezilerin tanımı, kapsamı
ve uygulama biçimi Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Her programda, ilgili sektör uzmanları, akademisyenler, sanatçılar, sporcuların ka-
tıldığı meslekî ve kültürel konularda seminerler düzenlenir. İlgili program öğrencileri bu se-
minerlere katılmakla yükümlüdür.
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(7) Her dersin AKTS’si eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin Avrupa Kredi
Transfer Sistemine (AKTS-ECTS) göre kredi değeri, dersin ait olduğu programın teklifi ve
Yüksekokul Kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Yüksekokulda dersler bir yarıyıl sürelidir. Zorunlu hazırlık sınıfı en az iki yarı-
yıldır.

(9) Haftalık ders programları, her yarıyıl başında Müdürlük tarafından ilan edilir.
(10) Dönem not ortalamasına katılmayan eğitim-öğretim çalışmaları için AKTS değeri

tespit edilmez.
(11) Yüksekokul Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim

programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim (e-ders) yoluyla verilebilir.
Ders yükü
MADDE 21 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam AKTS değeridir.
(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS yükü, öğrencinin isteği, danışman öğretim

elemanının onayı ile belirlenir.
(3) Ders yükü, haftada 40 AKTS’den fazla olamaz.
Ders türleri 
MADDE 22 – (1) Dersler; bilimsel hazırlık dersleri, programın temel dersleri, yetkinlik

tamamlayıcı dersler ve programın uzmanlık dersleri olmak üzere dört türlüdür. 
(2) Bilimsel hazırlık dersleri ve yetkinlik tamamlayıcı dersler, öğrencinin mutlaka almak

zorunda olduğu derslerdir.
(3) Programın temel dersleri ve programın uzmanlık dersleri, mesleğe ilişkin yeterli-

likleri kazandırmaya yönelik derslerdir.
(4) Yüksekokul Kurulu tarafından bazı dersler ön şart dersi olarak belirlenebilir. Bu şe-

kilde bir üst sınıftaki koşula bağlı dersi almak için ön şart dersi olarak belirlenen dersten geçmek
zorunludur.

(5) Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen bazı dersler öğrenci iş yükünden sayıl-
makla beraber AGNO’ya katılmayabilir.

(6) Öğrenci akademik takvimde belirtilen süreler içinde yükseltme amacıyla aldığı DC
ve DD notlu derslerden çekilme hakkına sahiptir.

Yetkinlik tamamlayıcı dersler 
MADDE 23 – (1) Yetkinlik tamamlayıcı dersler olan Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi ve

Modern Türkiye’nin Oluşumu, Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma, Bilgi Teknolojileri Kulla-
nımı ve İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri, zorunlu ve AKTS’li olarak uzaktan
eğitim (e-ders) olarak okutulur.

Muafiyet
MADDE 24 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı

derslerden geçer not alan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Yüksekokulda yeni
kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf sayılabilirler. Bunun için
öğrencilerin, Yüksekokula ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, onaylı,
imzalı, mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir di-
lekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından
tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Derslerden muafiyet kararı,
Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış oldukları derslerden kayıtlı oldukları
programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin de notları öğrencilerin transkriptlerinde gös-
terilerek AGNO hesabında değerlendirmeye katılır. 
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(3) İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu bi-
rinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.

(4) Öğrenci muaf olduğu derslere tekrar kayıt yapamaz ve sınavlarına giremez.
Derse devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan pro-

jelere, atölyelere, laboratuar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunluluğu var-
dır. Bir yarıyıl içinde, yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 80, diğer programların teorik
derslerine % 70, uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. 

(2) Her öğretim elemanı, derslere devam zorunluluğunu bu esaslara göre denetler.
(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir

liste, yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün Öğrenci İşleri Birimine
verilir ve sınavlardan önce ilan edilir. Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler,
belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Başarısız sayılan
bu öğrencilere devamsız olduğu ders için devamsız notu verilir.

(4) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar al-
dığında derse devam şartı aranmaz.

(5) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan
devam şartını yerine getirdiği derse eş değer olarak kabul edilen ders için de devam zorunlu-
luğunu sağlamış sayılır.

(6) Öğrenci, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi başarısız olduğu dersi ye-
niden aldığı yarıyılda bu dersin proje, laboratuar, uygulama çalışmalarına devam etmek zorun-
dadır.

(7) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı okuyan öğrenci,
devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi birinci yıl sonunda başarısız olup dersi tekrar
aldığında bir sonraki yıl hazırlık sınıfını tekrar okurken derse devam etmek zorundadır.

(8) Yüksekokulu temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faa-
liyetlere katılan öğrenciler, bu faaliyetlerde bulunduğu günler için izinli sayılırlar ve bu süre
devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Stajlar
MADDE 26 – (1) Öğrenciler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işletmelerde staj

uygulaması yapar. Staj uygulamasının ders programında AKTS değeri vardır. Öğrencinin me-
zun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının yüksekokul
staj koordinatörlüğü tarafından kabul edilmesi gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj
çalışmasını tamamlamayan öğrenci, normal öğretim süresince her yarıyıl başında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Diğer öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz. 

(3) Staj dersi yerine başka bir ders alınamaz. Bu dersin başarı notu Geçer (G)/Kalır (K)
olarak verilir.

(4) Staj çalışması Yüksekokul Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, bütünleme

sınavı ve mazeret sınavından oluşur.
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Ara sınav
MADDE 28 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır.
(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma inceleme ödevleri,

projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı ba-
şında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Mazeretsiz olarak girilmeyen veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret sınav
hakkı verilmeyen dersin ara sınav notu sıfır sayılır.

(4) Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlan-
mışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

(5) Dersi tekrar alan öğrenci, ilgili dersin devam zorunluluğu olmasa da o dersin ara
sınavına ve final sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde o dersten başarısız sayılır.

Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim pla-

nında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde
belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı
derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen projeleri
tamamlamış olmak gerekir. 

(3) Yüksekokulda uzaktan eğitim (e-ders) okutulan derslerde en az bir ara sınav ve bir
yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yoktur.
(5) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme

koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen ta-
rihlerde bütünleme sınavı yapılır.

Tek ders sınavı ve üç ders sınavı
MADDE 30 – (1) Tek ders sınavı ve üç ders sınavı Yüksekokul Kurulu tarafından be-

lirlenen esaslara göre yapılan sınavlardır.
Bütünleme sınavı
MADDE 31 – (1) Yüksekokul Kurulu tarafından uygulanmasına karar verilmesi ha-

linde Yüksekokul Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılan sınavdır.
Mazeret sınavı
MADDE 32 – (1) Mazeret sınavı; ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğren-

cilere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla verilen sınavdır.
(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara

sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ekinde
verir.

(3) Yüksekokul Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, ma-
zeretini haklı ve geçerli gördüğünde ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.

(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun be-
lirleyeceği tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Hastalık nedeniyle rapor alan öğrenci;
rapor süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde raporunu Öğrenci İşleri Birimine teslim et-
mek zorundadır. Zamanında teslim edilmeyen raporun süresi devamsızlıktan sayılır.
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Sınavların yapılış şekli
MADDE 33 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere
duyurulur. Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir.

(2) Sınavların gün, saat ve sınav salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların baş-
lamasından önce Yüksekokul tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(3) Müdürlük kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.
(4) Sınavlar, Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama işleyişine uygun

olarak dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır.
(5) Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından

yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav dü-
zenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapıl-
masını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınavdan çıkarılır ve bu öğrenciler
hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(6) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olma-
yan öğrenciler sınava alınmaz.

(7) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz
sayılır ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 34 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları, sınavların bitiminden iti-

baren beş takvim günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine
işlenerek listeleri Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.

Sınav evraklarının saklanma ve imhası
MADDE 35 – (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu

akademik yılı takip eden dört yıl süre ile Öğrenci İşleri Birimi tarafından arşivlenir ve muhafaza
edilir.

(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümle-
rine uygun olarak imha edilir.

Sınav notlarına itiraz
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, Müdürlük tarafından ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu

sınav notlarına itiraz edebilir.
(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Öğrenci

İşleri Birimine yazılı olarak yapılır.
(3) Müdürlük, sınav evraklarını maddi hata ve/veya değerlendirme hatası açısından in-

celemek üzere, öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav
evrakını, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde cevap anahtarı ve proje değer-
lendirme kriterleri ile karşılaştırarak değerlendirir ve raporunu üç iş günü içinde Müdürlüğe
sunar.

(4) Not itirazı, Yüksekokul Yönetim Kurulu not itirazıyla ilgili komisyon raporunu ka-
rara bağlar. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı, Öğrenci İşleri Birimi aracılığı ile gereği için
ilgili öğretim elemanına ve öğrenciye bildirilir.

Kopya çekme
MADDE 37 – (1) Sınav, yönlendirilmiş çalışma, ödev, laboratuar ve uygulama çalış-

malarında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs
eden ve kaynak belirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.
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Değerlendirme esasları
MADDE 38 – (1) Bir öğrencinin bir dersten mutlak başarı notu; o derse ait ara sınav

notu ile yarıyıl sonu sınavı puanının, bütünleme sınavına girmiş ise bütünleme sınavı puanının,
belirli oranlarda katkısından oluşur. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; derse bağlı
ödev, laboratuar ile kısa sınavları tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir.

(2) Bir öğrenciye başarı notu, bir dersten verilecek mutlak başarı notu, ara sınav notunun
%30’unu, yarıyıl sonu sınav notunun %70’ni aşamaz.

(3) Her dersin ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların
ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders müfredatında belirtilir ve dersin öğ-
retim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 39 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav ve yarıyıl

sonu sınavı notları 100 puan üzerinden notlandırılarak ikinci fıkrada belirtilen oranlarda bir
hesaplama ile harf karşılıkları tespit edilerek ilan edilir.  

(2) Başarı notu, harf notu olarak tanımlanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki
harf notlarından biri dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl ders başarı notu olarak verilir.

(3) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: 
Puan Harf Notu Katsayı Karşılığı
90-100 AA 4,00 Mükemmel
85-89 BA 3,50 Pekiyi
75-84 BB 3,00 İyi
65-74 CB 2,50 Yeterli
55-64 CC 2,00 Geçer
50-54 DC 1,50 Koşullu Başarılı
45-49 DD 1,00 Koşullu Başarılı
40-44 FD 0,50 Başarısız
39-00 FF 0,00 Başarısız
(4) Bu harf notlarının dışında; Muaf (M), Geçer (G), Kalır (K), Devamsız (DZ) harf

sembolleri kullanılır. Bu harf sembollerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Muaf (M) notu; diğer yükseköğretim kurumlarında daha önce M notu alan öğrenci-

lere verilir. Muafiyet için ders döneminin ilk günü başlangıç kabul edilerek en geç yedi takvim
günü içinde daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan onaylı, imzalı, mühürlü ola-
rak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine
başvurulmalıdır. Daha sonra yapılacak ve/veya eksik belgeli başvurular kabul edilmez. Mezu-
niyet kredisine dahil edilir. 

b) Geçer (G) notu; ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması du-
rumunda verilir.

c) Kalır (K) notu; ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı du-
rumunda verilir.

ç) Devamsız (DZ) notu; öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir. Bir dersten DZ
alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

(5) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi ba-
şarmış sayılır.

(6) Bir dersten DZ, FD, FF ve K notlarından birisini alan öğrenci, o dersten başarısız
sayılır.
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(7) Bir dersten DC ve DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış kabul
edilir.  Öğrencinin o dersten başarılı sayılması için; ağırlıklı genel not ortalamasının AGNO en
az 2,00 olması gerekir. AGNO 2,00’dan küçük ise öğrenci DC ve DD olan derslerinden yeteri
kadarını alarak AGNO’sunu 2,00’a yükseltir. Bu şart sağlanmadan öğrenci mezun olamaz.

ANO ve AGNO
MADDE 40 – (1) ANO, bir yarıyılda alınan derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile

AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bö-
lünmesi suretiyle hesaplanır. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılır.

(2) ANO, yarıyıl başarı durumunu belirler. 
(3) AGNO, ilk yarıyıldan itibaren alınan tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları

ile AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bö-
lünmesi suretiyle elde edilir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlanır.

(4) DZ notu, M notu, G notu, K notu, ANO ve AGNO hesabına katılmaz.
(5) Başarı baraj notu en az 2,00’dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu

programın öğretim planında alması gereken derslerin AGNO’nun en az 2,00 olması gerekir.
Başarısızlık durumu ve ders tekrarı
MADDE 41 – (1) Başarı notu DZ, FF ve FD olan dersler, dersin açıldığı ilk yarıyılda

öncelikle alınır.
(2) Başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, başarı notu DD ve DC olan dersleri,

dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır.
(3) Danışman öğretim elemanlarının, ders tekrarı yapan öğrencilerin bu Yönetmeliğe

göre ders kaydı yaptırmalarını sağlamaları gerekir.
(4) Tekrar alınan derslerin başarı notu, mezuniyet transkriptinde dersin olduğu yarıyıla

işlenir ve o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.
(5) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, öğretim planı değişikliği

veya ders içerik değişikliği ya da öğrenci alınmayan bölümlerdeki öğrencilerin ders kayıtları
ve mezuniyet koşulları, YÖK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Yüksekokul Kurulu
tarafından tespit edilir.

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 42 – (1) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, ön lisans prog-

ramlarını iki yılda tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrencilerden mezuniyet trans-
kriptinde ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci yüksek onur öğrencisi;
en az 3,00 – en çok 3,49 olan öğrenci ise onur öğrencisi sayılır.

(2) Ön lisans öğretiminin sonunda AGNO’su onur veya yüksek onurlu kabul edilen öğ-
rencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır.

ALTINCI BÖLÜM
Başarı Durumu, Diploma, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma

Derslerin başarı durumu
MADDE 43 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı

durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.
(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi

ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Birimi sorumludur.
(3) Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca almış olduğu bütün derslerin başarı du-

rumları tarihsel olarak ve her yarıyıl sonunda yarıyıl esasına göre kronolojik transkripte işlenir.
(4) Mezuniyet aşamasında; her öğrenci için, öğrencinin başarmış olduğu derslerinin

başarı durumunun öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı genel not ortalamasının
mezuniyet notunu karşılar şekle getirildiği mezuniyet transkripti düzenlenir.
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Diploma verilme şartları
MADDE 44 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki dersleri ve staj uygu-

lama çalışmasını başarı ile tamamlayan ve AGNO’su 4,00 üzerinden en az 2,00 olan öğrenci
diploma almaya hak kazanır.

(2) Her yarıyıl sonunda, başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde, mezuniyet
aşamasındaki öğrencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak Öğrenci İşleri Birimi ta-
rafından Müdürlüğe sunulur.

(3) Akademik danışmanlardan oluşan mezuniyet komisyonu, mezuniyet aşamasındaki
öğrencilerin dosyalarını inceler ve mezuniyete hak kazanmış öğrenciler için komisyon kararını
üç iş günü içinde Müdürlüğe iletir. Öğrencinin mezuniyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu karar
verir. 

(4) Mezuniyet tarihi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
(5) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mezuniyet kararının Öğrenci İşleri Birimine bil-

dirilmesini takiben öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.
(6) Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi duru-

munda Yüksekokul Kurulunca belirlenen esaslara göre verilir.
(7) Diplomalar Müdür tarafından imzalanır. Arka yüzünde Yüksekokul Sekreteri ve

Öğrenci İşleri Birim sorumlusunun imzaları bulunur.
Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar
MADDE 45 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik,

kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülemeyen sebepler ve benzer diğer sebeplerle kayıt
dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından, öğretim ücretinin öden-
mesi koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eği-
tim-öğretim ücretine mahsup edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında dondurulma ge-
rekçesi belirtilir. Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre zarfı içinde öğrenci
başka üniversitelerden veya meslek yüksekokullarından ders alamaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma süresi
iki yarıyılı aşamaz.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı
olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden
iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğ-
renimlerine devam etmek istemeleri halinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık rapo-
ruyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı
aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrenci-
lerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belge-
lendirmeleri istenir.

(7) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi
hâlinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(8) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurmaları
gerekir.
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Kayıt silme
MADDE 46 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kayıt sildirme müracaatı, öğrenim ücretini ödemiş olmak koşuluyla bizzat öğrencinin

kendisi veya öğrencinin belirlediği vekilleri tarafından yazılı olarak Öğrenci İşleri Birimine
yapılır. 

b) Kayıt silme kararı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından alınır.
c) Kayıt silen öğrenciler, geçmişe ve içinde bulunulan yarıyıla ilişkin öğrenim ücretini

ödemiş olmak zorundadır.
ç) Azami öğrencilik süresini dolduran öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğ-
rencilerin, herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

İlişik kesme
MADDE 47 – (1) Yüksekokuldan kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme işlemine iliş-

kin esaslar Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) Kaydı silinen öğrenci, ilişik kesme işlemini tamamladığında dosyasındaki lise dip-

loması kendisine iade edilir.
(3) İlişik kesme işlemi için öğrencinin bizzat müracaatı gerekir. Ancak özel hallerde,

öğrencinin öğrenim ücretini ödemiş olması koşuluyla ilişik kesme işlemi Yüksekokul Kuru-
lunca belirlenen esaslara göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 48 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin disiplin işleri, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 49 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Yüksekokula kayıt işlemi sırasında bil-

dirdiği adrese, kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Yüksekokula kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenciler
ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin, Yüksek-
okul kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Yüksekokulun internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar
tebligat niteliği taşır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü programlarındaki eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Kilis 7 Aralık Üniversitesinde lisansüstü programların açılması, li-
sansüstü programlara öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlen-
dirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı

bulunan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasa-

nat dalı için tanımlanan başkanı,
d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dal-

larında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında o anabilim/anasanat dalında ders veren
ve tez danışmanlığı yapan tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden, birden fazla
bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanının
başkanlığında bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde lisansüstü programı
bulunan bilim/sanat dalını,

f) Enstitü: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim ku-

rullarını,
h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,
j) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesini,
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Kapsamı, Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı, 

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü ve Sınav Jürisi

Lisansüstü programların kapsamı ve açılması
MADDE 4 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarından oluşur.
(2) Lisansüstü program açma teklifleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde belir-

lenir.
(3) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları aynı enstitü anabilim/ana-

sanat dalı altında açılmak zorundadır.
(4) Bir enstitü anabilim/anasanat dalı altında lisansüstü programların açılması veya

mevcut bir programın isminin değişiklik önerileri anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi,
enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(5) Lisansüstü programların, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı ile aynı isimde olmaları
esastır. Ancak bir enstitü anabilim/anasanat dalı altındaki bilim/sanat dalındaki öğretim üyele-
rinin ortak teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile
enstitü anabilim/anasanat dalının isminden farklı ve ilgili bilim/sanat dalının ismini taşıyan li-
sansüstü programlar da açılabilir.

(6) Disiplinler arası enstitü anabilim/anasanat dalı ve bunlar altında açılacak lisansüstü
programlar ise yine aynı usulle programda görev alacak birden fazla enstitü anabilim/anasanat
dallarındaki öğretim üyelerinin ortak teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı
ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Bu durumda açılan lisansüstü program ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı ile aynı adı taşımak zorundadır.

(7) Enstitüler, Senatonun onayını alarak, yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğre-
tim kurumları, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar
verebilir. Ortak program kapsamında hangi yükseköğretim kurumu, araştırma kurumu veya
kuruluşunun kaç ders vereceği, ilgili anabilim/anasanat dalı yönetim kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Program açılması taleplerinde, eğitim dili mutlaka belirtilir.
Lisansüstü programlarda kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alı-

nacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi ve önerisi
dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru
ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik
yarıyıl başında ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara aday başvuruları, ilgili enstitünün internet sayfasındaki baş-
vuru formu elektronik ortamda doldurulduktan sonra sistem tarafından üretilecek çıktı alınarak
lisansüstü eğitim yapılmak istenen programın enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilan-
da istenen belgelerle birlikte yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri (lisans diplomasının
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği, lisans not ortalamasını gösterir not dökümü, ALES
sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ve başvuru formu) ilgili enstitü yönetim kurulunun
belirlediği süreler içinde eksiksiz olarak başvurduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına ver-
mek zorundadır.

(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı ve Yabancı
Uyruklu (Y.U.) kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. T.C. kontenjanları, kabul koşullarını
sağlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara; Y.U. kontenjanları ise kabul koşullarını sağ-
layan Yabancı Uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca yatay geçiş kontenjanı da belirtilebilir.
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Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin

alımına ilişkin başvuru, kayıt, kabul ve mali hükümlerle ilgili işlemler, Senatoca belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü
MADDE 7 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kontenjanlarından lisansüstü prog-

ramlara öğrenci kabulünde; ALES puanı, sanatta yetenek sınav puanı, temel tıp puanı, YÖK
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınav puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat/yazılı sı-
nav/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ve bu Yönetmelikte belirtilen oranlara göre
hesaplanan giriş puanları esas alınır.

(2) Farklı not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşümü, YÖK tarafın-
dan belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) YÖK tarafından ALES eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan alınan belgeler ALES
belgesi yerine geçerli sayılır.

(4) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sı-
ralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, yabancı dil puanı, mezuniyet not ortalaması, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, ana-
sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı esas alınır.

Sınav jürisi
MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, lisansüstü programların baş-

vurularını değerlendirmek, yazılı ve/veya sözlü mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlen-
dirme ve sınavları yapmak için öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, iki yedek üye olmak
üzere bir sınav jürisi oluşturur.

(2) Belirlenen jüriler enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
(3) Sınav jürisi her bilim/sanat dalı için ayrı ayrı kurulabileceği gibi anabilim/anasanat

dalında tek bir jüri de kurulabilir.
(4) Mazereti nedeniyle bilimsel değerlendirme sınavına katılamayan asıl üyenin/üye-

lerin yerine, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-
lantıları eksik üyeli yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları Genel Esasları, Başvuru ve Kabul

Genel esaslar
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programları örgün ve ikinci öğretimde tezli, tezsiz ve

uzaktan öğretim olarak açılır ve yürütülür.
(2) Tezli yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezsiz yüksek lisans

programlarına geçiş için öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı gereklidir. Geçişi uygun görülen öğrencinin enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı
sağlanır. Tezli yüksek lisans programında aldığı dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından eğer açık ise aynı programın tezli yüksek lisans
programına da geçilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans prog-
ramına geçişlerde bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans için belirlenen asgari başvuru ve kabul
şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Geçişler ile ilgili uygulanacak esaslar ve ek koşullar
enstitü kurulları tarafından belirlenir. Başvurular öğrencinin yazılı talebi ile alınır; enstitü
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anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağ-
lanır. Bu durumda öğrencinin intibakı yapılarak tezsiz yüksek lisans programında aldığı dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

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

(5) YÖK kararı üzerine enstitülerde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bu-
lunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyet-
lerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yük-
seköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin di-
ğer hususlar ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda, ilgili anabilim/anasanat

dalı kurulu tarafından önerilen, enstitü kurulunun olumlu görüşü ve Senato tarafından onayla-
nan lisans programlarından mezun veya son dönem öğrencisi olmak gereklidir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, başvurduğu lisans-
üstü programın kabul ettiği ilgili puan türünde (sayısal, sözel veya eşit ağırlık) 55 puandan az
olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak enstitü kurullarının belirleyeceği
tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puan şartı aranmayabilir.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat
dallarındaki tezli yüksek lisans programlarına girişte ALES puan şartı aranmaz.

(4) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne dair
esaslar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile be-
lirlenir.

(5) Türkçe eğitim-öğretim yapan yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil
şartı aranmaz.

(6) İngilizce eğitim-öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan li-
sansüstü programlarına öğrencinin başvurabilmesi için YDS’den en az 55 puana veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puana veya Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından
en az 60 puana sahip olması gerekir.

(7) Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan lisans programlarından mezun olan-
lardan, dil şartı aranmaz.

(8) Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimlerini Türkçe dilinde
yapan lisans programlarından mezun olanlardan hazırlık geçme notları en az 60 ve üstü olan-
lardan altıncı fıkrada belirtilen sınavlara girme şartı aranmaz.

(9) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50'si, lisans
not ortalamasının %30’u, yazılı ve sözlü mülakat sınavının aritmetik ortalamasının %20’si de-
ğerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.

(10) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dalla-
rının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yerleştirme puanı, adayın lisans mezu-
niyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye alınarak hesap-
lanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.

(11) ALES şartı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans
mezuniyet not ortalaması adayın yerleştirme puanını oluşturur.

(12) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.
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(13) Yüksek lisans programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten
itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü
anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâ-
hilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar
aday yedek kazanan olarak ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir  krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan
dersi, seminer dersi ve tez çalışması gibi kredisi olmayan dersler, not ortalamasına katılmaz
ve dönem sonu harfleri başarılı (S), başarısız (U) veya gelişerek devam ediyor (P) şeklinde de-
ğerlendirilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az ol-
mamak koşuluyla tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Öğrenci, lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına
ve kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili bilim dalı ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanı tarafından yürütülür.

(7) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(8) Öğrenci ayrıca tez danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ile diğer lisansüstü programlardan, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders daha seçebilir.

(9) Eksikliklerini gidermek amacı ile ders yükünü tamamlamış bir öğrenciye tez danış-
manının yazılı talebi ve gerekçesi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanın onayı ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile en fazla üç ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı
harfler genel not ortalamasına katılmaz. Ancak öğrenci belirlenen derslerden başarılı olmak
zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Süre
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Tezini dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin
durumu; ilgili enstitü kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış tezli yüksek lisans
bitirme ölçütlerini yerine getirmek şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi,
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağ-
lanır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Üniversite kadrosunda bulunan öğ-

retim üyelerinden bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danış-
manıyla beraber belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisinin, ilgili enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak
hazırlanması gerekir.

(3) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kıl-
maz.

(4) Tez konusunda ve tez başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, danışmanın
görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ya-
pılır.

(5) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez sınavına girmek üzere
başvurabilir.

(6) Tez danışmanı, yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniver-
site kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans sevi-
yesinde ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere
sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim üyesi tez danışmanı
olarak atanabilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(8) Enstitüler, gerektiğinde tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma koşullarını
enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile değiştirebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim-öğretim gören bir öğrenci,

elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde, izlemekte olduğu
programın eğitim-öğretim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında tez öğrencisinin talebi,
danışmanının teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce ya-
zılabilir. Bu durumda tezler,  lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği programlardaki tez yazım
kurallarına uygun olarak yazılmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak bir nüsha-
sını danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte
tezin bir nüshasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü
söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin birer nüshasını jüri üyelerine en kısa sü-
rede teslim eder.

(5) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri bir başka yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere üç asil (veya beş), iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üni-
versite ve/veya enstitü anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile tez jürisi ve tez savunma sınavı ve/veya eser sergileme tarihi ve saati
belirlenir. Savunma sınavları ilgili enstitü binasında yapılır.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri toplantıları asil ve/veya
yardımcı danışman olmadan eksik jüri üyesi ile yapılamaz.

(8) Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri kapalı bir oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının ve diğer sınav tutanaklarının
jüri üyelerince eksiksiz imzalanması gerekir. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif
üyenin/üyelerin tez sınav tutanakları üzerinde gerekçeli kararını yazması gerekir.

(13) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin aynı programın tezsiz yüksek lisans
programının açık olması durumunda ve öğrencinin yazılı olarak talepte bulunması halinde, tez-
siz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami eğitim-öğretim
süresini tamamlamış öğrenciler bu haktan faydalanamazlar. Diploma düzenleninceye kadar
diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından onaylanmış me-

zuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en
az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi
üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi,
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                            13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123



BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi derslerinden oluşur.
(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin

tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında alınması zorunludur.
(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile lisans derslerinden seçilebilir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimle birlikte yürütülebilir.
(7) Eğitim-öğretim için gerekli koşulları sağlamak şartıyla uzaktan eğitim tezsiz yüksek

lisans programı açılabilir. Bu programda yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri Senato karar-
larına göre yürütülür.

(8) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin
ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz
olarak Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygu-
lama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir
sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

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

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt ve danışmanlık işlemleri, danış-
man atanıncaya kadar ilgili bilim/sanat dalı veya enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından
yürütülür.

Dönem projesi
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi son yarıyılda alınır.
(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları; enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun

önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile belirlenir.
(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlen-

dirilir, not ortalamasına katılmaz ve sonucu enstitüye iletilir.
(4) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim eleman-

larına ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
(5) Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız olması halinde, nedenlerini

ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.
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Diploma
MADDE 20 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek
üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı
MADDE 21 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel

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

Doktora ders yükü
MADDE 22 – (1) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan
dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki
kredilik on dört ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora uzmanlık alan dersi
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma
ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi, yüksek lisans eğitimi sırasında aldıysa muaf;
almamış ise almakla yükümlüdür.

(4) Doktora programlarında tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Eksikliklerini gidermek amacı ile tez danışmanı ve/veya doktora yeterlik komitesi-

nin yazılı talebi ve gerekçesi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile ders yükünü tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğ-
rencinin bu derslerden alacağı harfler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen
bu derslerde başarılı olmak zorundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

(7) Öğrenci doktora yeterlik sınavı öncesi en az bir yarıyıl seminer dersi almak zorun-
dadır. Seminer çalışması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora başvuru ve kabul esasları
MADDE 23 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak
üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan türünde
90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.
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(4) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en
az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar da ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde 55 puandan az almamak şartıyla doktora programlarına başvurabilirler.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, ya-
zılı ve sözlü mülakat sınavının aritmetik ortalamasının %20’si, yüksek lisans derecesi ile baş-
vuranların yüksek lisans not ortalamasının %30’u, lisans derecesi ile başvuranların lisans not
ortalamasının %30’u değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük ol-
maması gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dal-
larının doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının
doktora programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran adayın
lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayın
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değerlendirmeye
alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan
programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puanın alınması zorunludur. Bu asgari pu-
anların girilecek doktora programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine, ilgili enstitü kuru-
lunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir. Yabancı diller üzerine yürütülen dok-
tora programlarına öğrenci kabulü için adayların YÖK’ün kabul ettiği ikinci bir yabancı dilde
YDS’den en az 55 veya dengi sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınava girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.

(10) Doktora programlarına yerleştirmede adaylar, puanlarına göre en yüksekten itiba-
ren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü anabi-
lim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilin-
deki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar aday
yedek kazanan olarak ilan edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin ek esaslar
MADDE 24 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alın-
mış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puan-
dan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir.

Doktora süresi
MADDE 25 – (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.
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(2) Doktora programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için dört yarıyıldır.

(3) Doktora programında, 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 öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(4) 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.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programın gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla yazılı talepleri halinde tez-
siz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üze-
re öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

Doktora tez danışmanı atanması
MADDE 26 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan öğretim üyelerinden bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte
belirlediği tez konusunu içeren tez önerisi ve danışman atama formunu enstitüye önerir. Tez
danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
gerekir.

(3) Tez önerisinin ilgili enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak
hazırlanması gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kıl-
maz.

(5) Doktora yeterlik sınavı öncesi tez konusunda ve/veya tez başlığında yapılması is-
tenen tüm değişiklikler, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(6) Tez danışmanı, doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip, öncelikle Üniversite
kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir yükseköğretim kurumunda lisans seviye-
sinde veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans seviyesinde ders vermiş ve bir yüksek lisans tezi
yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış (diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabi-
lim dalları hariç) olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz konusu niteliklere sa-
hip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak se-
çilebilir. Bazı doktora programlarında ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile
tez danışmanlığı için ayrıca ek ölçütler belirlenebilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ile kavramlar ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
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(2) Bir öğrenci Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girebilir. Sınavın tarih ve saati, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
enstitüye önerilir, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır. Enstitü yönetim kurulunun gerekli
görmesi halinde sınav tarihi ve yeri değiştirilebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken üçüncü, en geç beşinci ya-
rıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken dördüncü, en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar ilk yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Öğrenciler doktora yeterlik sınavına belirlenen sürelerde girmedikleri takdirde söz
konusu sınavdan başarısız olmuş kabul edilir.

(5) Yeterlik sınavını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci ya-
rıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç dokuzuncu yarıyılın sonuna kadar
başarmak zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürü-
tülür. Doktora yeterlik komitesi, biri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı olmak üzere
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tara-
fından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav komitesi iki yılda bir yenilenir.

(7) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü ana-
bilim/anasanat dalı dışından belirlenir.

(8) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavı, programın öğretim dilinde yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde
ve ilgili enstitü binasında yapılır.

(10) Yazılı sınav, öğrencinin enstitü anabilim/anasanat dalı ve bilim/sanat dallarındaki
bilgisini ölçmek üzere ayrı ayrı yapılabilir. Yazılı sınav aşamasında her bir jüri üyesi öğrencinin
başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Yazılı sınav ortalaması en az 70 puan olan
öğrenci başarılı olarak kabul edilir ve sözlü sınava alınır. Sözlü sınav dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır ve dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşur.

(11) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-
rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

(12) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümlerden
bir veya iki yarıyıl sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(13) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(14) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kre-
di) başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans prog-
ramına geçme, öğrencinin yazılı isteği, danışmanının ve ilgili anabilim dalı başkanının yazılı
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(15) Doktora yeterlik yazılı sınavı, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak
yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir
soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde
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elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının
oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda sak-
lanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışma-
nının atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak
izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının öne-
risi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 29 – (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. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı
olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine ulaştırır.

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

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen ve
döneminde tez raporunu sunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(7) Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci ilerleyen süreçte tez konusunda ve tez başlığında
değişiklik yapmak istediği takdirde öncelikle öğrencinin gerekçesi, danışmanın görüşü, anabi-
lim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir. Enstitü yö-
netim kurulu tarafından tez konusu değişikliği onaylanan bir öğrenci için süreç doktora yeterlik
sınavından sonraki basamaktan başlar. Tez konusu değişen bir öğrenci en az üç tez izleme ko-
mitesi raporu sunduktan sonra tez sınavına girmek üzere başvurabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili ensti-

tünün tez yazım kurallarına uygun ve izlediği programın öğretim dilinde yazarak tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Eğitim dili Türkçe olan doktora programlarında tez öğrencisinin talebi, danışmanının
teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile tezler İngilizce yazılabilir. Bu du-
rumda tezler, lisansüstü eğitimin İngilizce verildiği programlardaki tez yazım kurallarına uygun
olarak yazılmak zorundadır.

(3) Doktora tez savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman ilgili enstitünün tez yazılım kuralları yönünden denetler ve tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin bir nüshasını, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı ra-
porunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(4) Doktora tezinin sonuçlanabilmesi için ilgili enstitü kurulunun belirleyebileceği ek
kriterler dışında başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun enstitüye
sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil
iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü anabilim/anasanat
dalı dışından belirlenir. Varsa ikinci tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği
tarihten sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır.
Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok
olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(7) Tez savunma sınav tarihi ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Savunma sınavları
ilgili enstitü binasında yapılır.

(8) Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir.

(10) Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları da-
nışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(11) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplana-
madığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile enstitü yönetim kurulu
bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(12) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(15) Tezi hakkında yeniden toplanmayı gerektirecek kadar kapsamlı düzeltme kararı

verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar danışmanına tes-
lim eder. Düzeltilmiş tez aynı jüri önünde danışmanın belirlediği enstitü yönetim kurulu tara-
fından onaylanmış gün ve saatte yeniden savunulur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(16) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için yazılı talepleri halinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise ve tezsiz
yüksek lisans programını bitirmek için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kay-
dıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geç-
mek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

Doktora diploması
MADDE 31 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını ve CD’sini tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
doktora diploması almaya hak kazanır. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek
üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu, yazılı başvuru üzerine, teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı
ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Sanatta yeterlik ders yükü
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan
dersi ve tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk
iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile doktora veya sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi ve
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi yüksek lisans eğitimi sırasında aldıysa
muaf, almamış ise almakla yükümlüdür.

(4) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü müdürünün onayı ile diğer lisansüstü programlardan, ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(5) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
(6) Eksikliklerini gidermek amacı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders yükünü
tamamlayan öğrenciye en fazla iki ders daha verilebilir. Öğrencinin bu derslerden alacağı harf-
ler genel not ortalamasına katılmaz, ancak öğrenci belirlenen bu derslerde başarılı olmak zo-
rundadır. Bu dersler not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Sanatta yeterlik başvurusu ve kabul
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek li-
sans derecesiyle başvuran adayların sözel puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması
gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan ve başvurduğu programın puan tü-
ründe 90 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına
kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö in-
celemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ve programların özellik-
lerine göre adayların yerleştirme puanlarının nasıl oluşturulacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından, Türkçe eğitim yapan programlar için en az 55 YDS puanı, İngilizce eğitim yapan
programlar için en az 65 YDS puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puan-
ların girilecek sanatta yeterlik programlarının özelliklerine göre yükseltilmesine ilgili enstitü
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilebilir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dal-
larının sanatta yeterlik programları hariç diğer sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulün-
de; ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının veya bilimsel değerlendirmenin
%25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans
derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplana-
cak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.

(6) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dal-
larının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(7) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara bağlı enstitü anabilim/anasanat dallarının
sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde yerleştirme puanı; lisans derecesi ile başvuran
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran
adayın yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’si değer-
lendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 65’ten düşük olmaması gerekir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına ilgili enstitünün önerisi ve Senatonun onayı ile yalnız
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı he-
saplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.
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(10) Sanatta yeterlik programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten
itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü
anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâ-
hilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Kontenjan sayısı kadar
aday yedek kazanan olarak ilan edilir.

Sanatta yeterlik süresi
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programında, gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın asgari
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yarıyıldır.

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

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamam-
layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Sanatta yeterlik programından, süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin du-
rumu, ilgili enstitü kurulunun belirlediği ve Senato tarafından onaylanmış sanatta yeterlik prog-
ramını bitirme kriterlerini yerine getirmek şartı ile danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, ana-
bilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Sanatta yeterlik tez danışman atanması
MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanının ve tez konusunun en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
gerekir.

(3) Tez önerisinin ilgili enstitü tarafından oluşturulan tez öneri formuna uygun olarak
hazırlanması gerekir.

(4) Öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları diledikleri takdirde süreç tamam-
lanıncaya kadar devam eder. Tez danışmanı değişikliği tez konusu değişikliğini zorunlu kıl-
maz.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, tezi yönetebilecek niteliklere sahip,
öncelikle Üniversite kadrosunda bulunan ve en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında
veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş ve başarıyla tamamlatmış olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede söz
konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesi da-
nışman olarak seçilebilir.

(6) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile bazı sanatta yeterlik prog-
ramlarında tez danışmanlığı için ayrıca ek kriterler belirlenebilir.
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(7) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kurallarına
uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dilinde yazıp hazırlar ve tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İlk yedek üye Üniversite ve/veya enstitü
anabilim/anasanat dalı dışından belirlenir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jü-
ride yer alabilir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri ve intihal bilgisinin tebliğ edildiği
tarihten sonra, en kısa zamanda yedek üyeler dâhil jüri üyelerine tezinin birer nüshasını ulaştırır.
Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok
olmamak üzere toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(5) Sınav tarihi ve saati danışman önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ens-
titüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Savunma sınavları ilgili enstitü
binasında yapılır.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye/üyeler, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığına sınav tarihinden en az üç iş günü önce bilgi verir. Mazereti
nedeniyle tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyelerin yerine, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik
üyeli yapılamaz.

(7) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı bir tutanakla belirlenerek anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tara-
fından en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin ikinci kez toplana-
madığı durumlarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile enstitü yönetim kurulu
bir sonraki sınavın yeni bir jüri ile ne zaman yapılacağına karar verir.

(8) Sanatta yeterlik tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve ala-
nın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik
tezi, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara
aynı programın tezsiz yüksek lisans programı açık ise bu programı bitirmek için gerekli kri-
terleri sağlayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma düzenle-
ninceye kadar diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet
belgesi verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün ko-

şulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü kurulunun belirleyebileceği ek kriter ve işlemleri de
yerine getiren öğrenciye, Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı
belirleyen bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar diploma yerine geçmek üzere
öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır.

(4) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tezin teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin azami süresinin dolması ha-
linde ilişiği kesilir.

(5) Sanata yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalı ile birlikte programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Notlar ile İlgili Esaslar

Dersler
MADDE 39 – (1) Bir lisansüstü programdaki tüm derslerin kodları, isimleri, kredi ve

AKTS kredileri, derslerin içerikleri, programın ders müfredatı, her yarıyılda öğrencilerin ala-
cağı zorunlu/seçmeli dersler, tez, uzmanlık alanı, seminer, bilimsel araştırma teknikleri ve araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren ders ve benzeri çalışmalardan oluşan dersler, programın
ders kataloğunda yer alır. Ders kataloglarındaki değişiklikler ilgili anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi, enstitü kurulunun ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip olanlar da ders verebilir.

(3) Her eğitim ve öğretim dönemi başında açılmak üzere öğretim üyeleri tarafından
önerilen dersler enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir ve enstitü kurulu ta-
rafından onaylanır. Açılmak üzere önerilen dersler eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en
geç bir hafta önce öğrencilere duyurulur ve kayıt sistemine girilir. Fiili olarak açılan tüm dersler
dönem başından en geç iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
enstitüye gönderilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır.
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(4) Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin
alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.

(5) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Bu ders-
ler, lisansüstü programlarında belirtilen en az yirmi bir kredi miktarının ve 7 ders sayısının he-
sabında dikkate alınmaz.

(6) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi daha sonraki dö-
nemlerde almak ve başarmak zorundadır.

(7) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(8) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları dışındaki diğer
tüm programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu
inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman tarafın-
dan yapılır.

(9) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer lisansüstü programlarda
öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü
ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları
izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir
derstir. Danışman, ilgili öğrenci lisansüstü eğitime başladığı dönemden itibaren her yarıyıl da-
nışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersini açar ve öğretim üyesinin danışmanlık
görevi sona erinceye kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi danışmanlık yapılan öğrenci sayısı
dikkate alınmaksızın tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için altı saattir.

(10) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir ders olup öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır.

(11) Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla her öğrenci için haftada bir
saat danışmanlık saati belirler.

Devam zorunluluğu
MADDE 40 – (1) Öğrenciler uzaktan eğitim programları hariç, diğer lisansüstü prog-

ramlarda derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
(2) Teorik derslerde devam zorunluluğu %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir.
(3) Bilişim teknolojisi ile uzaktan eğitim olarak işlenebilecek tez, dönem projesi, uz-

manlık alanı ve seminer gibi derslerde devam şartı aranmaz.
(4) Enstitü kurulu uygun gördüğü takdirde araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi

belirtilen gün ve saatte sınavlara girmek şartı ile de devam zorunluluğu olmadan teknolojik
imkânlardan faydalanarak uzaktan eğitim olarak işlenebilir.

(5) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.
(6) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dönem sonu final sınavlarına alınmaz ve

bu ders açıldığı ilk dönemde tekrar alınmak zorundadır. Tekrar alınan dersler için devam şartı
aranır.
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(7) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri,
yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onay-
lanan müfredat programı uyarınca belirlenen ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri
ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirile-
bilir.

Ders ve mazeret sınavları
MADDE 41 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarına ek olarak yarıyıl

sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır.
(2) Ara sınav sayısı bir sınavdan az, üç sınavdan fazla olmamak şartı ile dönem başında

ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
(3) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda

yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarının dönem sonu notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla ola-
maz.

(4) Haklı ve geçerli görülen bir nedenle yarıyıl/yıl içi sınavlarına veya yarıyıl/yılsonu
sınavlarına giremeyen öğrenciye, mazeretini belgelendirmek koşuluyla anabilim/anasanat dalı
başkanlığının belirlediği tarihte mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Derslerin kredi ve AKTS kredi değerleri
MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlardaki derslerin kredi ve AKTS kredi değerle-

rinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler, kredisi
olmamasına rağmen AKTS olarak kredilendirilir.

Not değerlendirme
MADDE 43 – (1) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile

harf notu olarak değerlendirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu ve harfi; ara sınavlar
ve sayısı, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem
içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(2) Kredisiz dersler yarıyıl ve genel not ortalamasına katılmaz.
(3) Öğrencilere, not ortalamasına katılan kredili dersler için aşağıdaki harf notlarından

biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir.
Puan Ders notu Katsayı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2,0
60-69 DC 1,5
50-59 DD 1,0
40-49 FD 0,5
39 ve aşağısı FF 0,0
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(4) Not ortalamasına katılmayan ve kredisi olmayan diğer derslerin harf notları şun-
lardır:

a) Yeterli notu (S), kredisiz derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
b) Devam eden notu (P), kredisiz derslerini geliştirerek başarıyla sürdürmekte olan öğ-

rencilere verilir.
c) Yetersiz notu (U), kredisiz derslerini başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.
(5) Eksik notu (P), hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğ-
renci, herhangi bir dersten (P) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorun-
dadır. Aksi halde (P) notu on beş gün sonra kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Bu süre, uzayan
bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim/ana sanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına
kadar uzatılabilir.

(6) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA), derse devam yükümlülüklerini yerine
getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan
öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu
gibi işlem görür.

Not ortalamaları
MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerin başarı durumlarının ve not ortalamalarının

hangi kredi sistemi (yerel ve/veya AKTS) ile hesaplanacağına Senato tarafından karar verilir.
Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığınca hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin
kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısı çarpılarak elde edilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl not ortalamasını bulmak için öğrencinin o yarıyılda aldığı not
ortalamasına katılan tüm derslerden topladığı kredi tutarı aynı derslerin kredi değeri toplamına
bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması,
öğrencinin lisansüstü programa kabul ediliş tarihinden itibaren enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu not ortalama-
sına katılan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen
derslerden alınan en son not katılır.

(3) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesine (transkript)
geçirilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 45 – (1) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu

ders notu ve/veya harflerine ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, dü-
zeltme istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının enstitü anabilim/ana sanat dalı başkan-
lığına yazılı başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl
sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç takip eden yarıyıl Ders
Ekle/Bırak (ADD/DROP) süresi sonuna kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, her yıl lisansüstü eğitim için enstitüler tarafından ilan
edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sisteme girilir. Süresi içerisinde not girişi
yapılamaması durumunda, sürenin bitimini takip eden on gün içerisinde anabilim/anasanat dalı
yönetim kurulunun mazeret bildiren kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not girişi
yapılabilir.
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Ders tekrarı ve başarı notu
MADDE 46 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için kredili derslerden yarıyıl/yıl-

sonu notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin (CB); kredisiz
derslerden ise (S) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri açıldığı ilk yarıyıl tekrarlamak, seç-
meli dersler yerine ise danışmanının onayladığı eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

(3) Derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisinin programdan mezun olabil-
mesi için genel not ortalaması en az 2,50, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise genel not
ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
tekrarlayabilir veya bu derslere enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca eşdeğer kabul
edilen dersleri alabilir. Ancak başarılı olmasına rağmen not yükseltmek veya başarısız olan
dersler yerine alınan derslerle ilgili olarak öğrencinin talebi ile yarıyıl başında enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanın önerisi ve enstitü müdürlüğünün onayı ile Öğrenci İşleri Dai-
resi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir. Öğrenci mezun olabilmek için alınan bu derslerden
başarılı olmak zorundadır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Kabulü

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar
MADDE 47 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü

programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniver-
site dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü öğrencileri için anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile eksikliklerini gidermek
amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması için önerilen dersler, ilgili lisansüstü prog-
ramını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora ve
sanatta yeterlik öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programın mevzuat
hükümleri uygulanır.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 48 – (1) Bir lisans/yüksek lisans programı mezunu olup belirli bir konuda

bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

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

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bir yarıyılda en çok iki ders alabi-
lirler ve devam ettikleri derslerde kayıtlı öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine ta-
bidirler.
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(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(5) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, eğitim ve öğretime derse katılma dışında öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz.
(6) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara özel öğrenci statüsünde ders alı-

nabilmesi için ilgili enstitü kurulunca belirlenen yabancı dil puanının alınmış olması gerekir.
(7) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili

program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca be-
lirlenir.

(8) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler öğrencinin kayıt yaptırdığı li-
sansüstü programın asgari kredisinin %50’sini geçmemek koşuluyla öğrencinin yazılı talebi,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 49 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında
en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,50 olan başarılı bir
öğrenci, süresi içinde istenen belgelerle başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay
geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili lisansüstü program için gerekli baş-
vuru ve kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Lisansüstü programlarda yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulu-
nun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile her yarıyıl belirlenir ve ilgili enstitünün in-
ternet sayfasında ilan edilir.

(4) Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları
sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci,
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş
hakkı kazanır.

(5) Kabul sonrası öğrencinin intibak işlemleri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Yatay geçiş için aşağıdaki asgari koşulları sağlayan lisansüstü öğrencisinin enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile programa intibakı
yapılır:

a) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dör-
dünü almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 3,50 olması gerekir.

b) Öğrenci, en erken birinci yarıyıl sonunda, en geç üçüncü yarıyıl başında başvura-
bilir.

c) Doktora/sanatta yeterlilik programına başvuru için gerekli olan dil koşulunun sağ-
lanmış olması gerekir.

Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 50 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar yedek liste ile birlikte,

sınavdan sonra en geç üç iş günü içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili ens-
titüye iletilir ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için
iki iş günü itiraz süresi verilir. İtirazlar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır
ve bu anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. İtiraz süresi sonunda listeler, üç iş
günü içinde tekrar ilgili enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin
kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında tekrar ilan
edilir.
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(2) Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının
istediği belgeler ile birlikte süresi içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bizzat kendisi
veya resmî vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt
sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını veya noter veya mezun olduğu yükseköğretim
kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(3) Kayıtlar süresi içinde kaydını yaptırmayan asil adaylar yerine, ilan edilmiş ise yedek
listedeki adaylar ilan edilen süre içinde sıralamaya göre kayıt yaptırırlar.

(4) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri öden-
mez. Adli işlemler için gerekli girişimlerde bulunulur.

Kayıt yenileme
MADDE 51 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebi ile akademik takvimde ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğ-

retimin başlangıcından itibaren en geç on gün içinde olmak koşuluyla yazılı gerekçelerini ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletir. Gerekçesi kabul edilen öğrencinin kaydı ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti gibi ücret yatırması gereken öğrenciler, Senatoca
belirlenen süre içerisinde ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci
katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim ku-
rulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Öğrenci tez aşamasında olsa dahi danışmanı ve/veya tez izleme komitesi ta-
rafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıtları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı

kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.
(2) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta

en fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte en fazla
dört yarıyıldır. Askerlik halinde askerlik süresince kayıt dondurulabilir.

(3) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde varsa katkı payı/öğretim
ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

(4) Öğrencinin izinli olduğu dönemler normal eğitim ve öğretim dönemine sayılmaz.
(5) İzin süresi sonunda kaydını yenilemeyenlerin ilişiği kesilir.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 53 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin varsa katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler
arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık programı öğrencileri, katkı
payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve
öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların
o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
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İlişik kesme
MADDE 54 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bu Yönetmelikte belir-

tilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(2) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri

belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu

tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir
ilişik kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü müdürlüğüne
başvurur. Müdürlüğün uygun görmesi üzerine kayıt silinir. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenci
katkı payları iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders saydırma/intibak
MADDE 55 – (1) Lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce

özel öğrenci olarak aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak
isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Kararda, öğrencinin saydırdığı kredi ve ders sayısına bakılarak intibakının yapıldığı
yarıyıl da belirtilir.

(3) Diploma alınarak tamamlanmış bir programın dersleri bir başka programa sayılmaz.
Danışmanlık sayıları
MADDE 56 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen

tez danışmanlığı üst sınırı, YÖK tarafından belirlendiği şekilde uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai durumlar
MADDE 57 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar ayrıca ilgili enstitü kurulunun talebi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı
kampüste yürütülür.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis

7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

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

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler eğitim ve öğretimlerine devam ederler.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE 

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının
birinci cümlesi ile (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının, ETSI TS 119 312 stan-
dardına ve aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir.”

“c) Özetleme algoritması:
i. SHA-256 veya
ii. SHA-384 veya
iii. SHA-512”
“Birinci fıkrada belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2019 tarihine kadar ge-

çerlidir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/160 

KARAR NO : 2016/190 

5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 01/03/2016 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 

ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 9000 TL 

ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Ömer ve Semire oğlu, 1985 SURĠYE doğumlu nüfusuna 

kayıtlı HASAN GANNUM tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 01/03/2016 tarihli kararımız 

tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5188 

————— 

ESAS NO : 2014/887 

KARAR NO : 2014/1048 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 12/11/2014 tarihli ilamı ile 3/11 maddesi gereğince ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

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

KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 8 AY HAPĠS, 10000 TL ADLĠ 

PARA cezası ile cezalandırılan Abdulvahit ve Hediye oğlu, 1975 SURĠYE doğumlu, ĠSMAĠL 

ABDULVAHĠT tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5189 

————— 

ESAS NO : 2015/805 

KARAR NO : 2015/1869 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 26/11/2015 tarihli ilamı ile 3/11 maddesi gereğince hakkında BERAAT Kararı verilen 

Salim ve Hatice oğlu, 1991 SURĠYE doğumlu, ABDULLAH KIYBARO ve 1 YIL 11 AY 10 

GÜN HAPĠS, 500 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Sanık ENES CESĠM, Halid ve 

Muvasim oğlu, 1995 SURĠYE doğumlu, tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme 

kararımız tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5190 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SÜRELĠ OLARAK KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Çarşamba Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti ÇarĢamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle 92 Ada 11 nolu 

parselde kayıtlı bulunan Bodrum + 7 Katlı 4.950 m2 kullanım alanına sahip bina tanzim olunan 

Ģartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık 

arttırma) usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir. 

1 - Ġhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 25.07.2017 Salı günü saat 10'de 

baĢlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili Ģartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar aĢağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir. 

ĠSTEKLĠLERDEN (GERÇEK KĠġĠ) ĠSTENECEK BELGELER 

01- Kanuni Ġkametgah Belgesi, 

02- Adres Beyannamesi, 

03- Nüfus Cüzdanı Örneği, 

04- Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 

05- Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküsü, 

ĠSTEKLĠLERDEN (TÜZEL KĠġĠ) ĠSTENECEK BELGELER 

01- Vergi Levhası 

02- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

03- Ticaret Sicil Belgesi, 

04- ġirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, 

05- Geçici Ġhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak 

Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iĢtirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü, 

4 - Söz konusu binanın aylık kira bedeli, kiralama süresi ve kiralama Ģartlarını gösterir 

listesi Ģartname ve eklerinde görülebilecektir. 

Ġlan olunur. 6197/1-1 

—— • —— 

TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan ―Temizlik Malzemesi‖ Ġdari ġartname hükümlerine göre 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar 4.000,00 TL‘lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul‖ adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ġartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04.08.2017 günü saat 10:00‘a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 04.08.2017 saat 15:00‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 6273/1-1 
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ĠHALE KOMĠSYON EK KARARI 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden: 

KARAR NO : 001, 002 ve 003 

ĠDARENĠN ADI : TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 27.04.2017 PerĢembe günü, saat: 10:00 

ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Malatya Ġl sınırları içerisinde yer alan ve 3 Adet 

TaĢınmaz üzerinde bulunan TeĢekkülümüze ait hisselerin satıĢı. 

TCDD Yönetim Kurulunun 03.01.2017 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen; 

* Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Ġnönü Mahallesi, 1020,18 m2 miktarlı 3792 ada 3 no.lu 

parselde 13268/17003 hissesine düĢen 796,08 m2 lik taĢınmaz, 

* Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 388,11 m2 miktarlı 1701 ada 51 no.lu 

parselde 1198/38811 hissesine düĢen 11,98 m2 lik taĢınmaz, 

* Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,01 miktarlı 1701 ada 52 no.lu 

parselde 3246/42501 hissesine düĢen 32,46 m2 taĢınmaz, 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Ġhale Komisyonunca taĢınmazların satıĢını teminen 

Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan Ġhaleler sonucunda; 

• Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Ġnönü Mahallesi, 1020,18 m² miktarlı 3792 ada 3 no.lu 

parselde 13268/17003 hissesine düĢen 796,08 m² lik taĢınmaz 705.000,00 (YediyüzbeĢbin) Türk 

Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. teklifi veren ERDAL ÖLMEZ‘e Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, ERDAL ÖLMEZ ‗in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat 

kaydedilerek 701.000,00 (Yediyüzbirbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en 

yüksek 2. Teklifi veren ġahin YILDIRIM‘a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, ġahin 

YILDIRIM‘ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine 

getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilerek 680.000,00 (Altıyüzseksenbin) 

Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 3. Teklifi veren Muhammed Uğur 

KAYA‘ ya Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammed Uğur KAYA‘ın sözleĢmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

Ġdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi, 

• Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 388,11 m2 miktarlı 1701 ada 51 no.lu 

parselde 1198/38811 hissesine düĢen 11,98 m2 lik taĢınmaz 8.200,00 (Sekizbinikiyüz) Türk Lirası 

bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren SEYĠT KAPUSUZ‘a Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, SEYĠT KAPUSUZ‘un sözleĢmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat 

kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi, 

• Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,01 m2 miktarlı 1701 ada 52 no.lu 

parselde 3246/42501 hissesine düĢen 32,46 m2 lik taĢınmaz 22.000,00 (Yirmiikibin) Türk Lirası 

bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren MEHMET SARAÇ‘a Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, MEHMET SARAÇ‘ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat 

kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiĢtir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 21.06.2017 Tarih ve 17/121 sayılı 

Kararı ile onaylanmıĢtır. 6071/1-1 
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50 KM YOL YENĠLEME ÇALIġMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BALAST ELEME 

MAKĠNASI, BURAJ MAKĠNASI, BALAST REGULATÖRÜ, DĠNAMĠK HAT 

STABĠLĠZATÖRÜ KĠRALANMASI VE ÇALIġTIRILMASI  

HĠZMET ALIM ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/332736 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : Alsancak-Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü istasyonları 

arasında 50 km yol yenileme çalıĢmalarına ait geri 

tamirat çalıĢmalarında kullanılmak üzere 1 adet Balast 

Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası, 1 adet Balast 

Regulatörü, 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü 

kiralanması ve çalıĢtırılması (Teknik Ģartnameye göre) 

hizmet alım iĢi satın alınacaktır. 

1 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

2 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 27/07/2017 günü 

saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

3 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. 

Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 250,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6218/1-1 
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29 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu 785-2 Kamyon ve D155 A-1 

Dozerlerde kullanılmak üzere 29 kalem yedek parça alımı iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/338971 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı Ġbrahim Bodur Cad. No: 206 ÇAN / 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu 785-2 

Kamyon ve D155 Dozerlerde kullanılmak üzere yedek 

parça alımı iĢiAçık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale 

edilecektir 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 08/08/2017 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya no : 242-KÇLĠ / 20170417 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler 08/08/2017 Salı günü saat 15.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 6219/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

Kurulumuzca ‗BERSERK 4‘ isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan çizgi 

resim ve konuĢma yazılarının 18 yaĢından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak 

nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla 

değiĢik 4‘üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy çokluğu ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6285/1-1 

—— • —— 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

6 Temmuz 2017 tarihli ve 30116 sayılı Resmi Gazete'nin 74. Sayfasında yayımlanan A 

Tunççelik Yapı Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine ait yasaklama kararı, 12 

Temmuz 2017 tarihli ve 30122 sayılı Resmi Gazete'nin 115. Sayfasında sehven mükerrer olarak 

yayımlanmıĢ olup, 12 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan ilan geçersizdir. 

Ġlgililere duyurulur. 6074/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal 

DOĞAN‘a üç ayrı ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. 2015/46-88-05 sayılı kararın 

uygulanmasına 11.02.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 2015/50-88-06 ve 2015/42-88-04 sayılı 

kararların uygulanmasına ise 25.04.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır. 

2 - Ordu Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yıldız 

AKDENĠZ‘e Oda Disiplin Kurulu‘nun 16.03.2017 gün ve 1 sayılı kararı ile ―6 Ay Geçici Olarak 

Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 17.05.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 17.11.2017 

tarihinde son bulacaktır. 

3 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Cavit KARA‘ya Oda Disiplin Kurulu‘nun 03.02.2016 gün ve 320 sayılı kararı ile ―6 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 19.04.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

19.10.2017 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ġsmail KIRKIM‘a Oda Disiplin Kurulu‘nun 28.12.2016 gün ve 128 sayılı kararı ile 

―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 

kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 29.03.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır. 

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ahmet ÖZÇELĠK‘e Oda Disiplin Kurulu‘nun 22.02.2017 gün ve 2017/7-37-2 sayılı 

kararı ile ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 13.05.2017 tarihinde 

baĢlanmıĢ olup, ceza 13.11.2017 tarihinde son bulacaktır. 6164/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi GeliĢtirme Vakfı. 

VAKFEDENLER: Tacettin ASLAN, Mirza TOKPUNAR, Mehmet YILMAZ, Fatih 

OĞUZAY, Rıdvan YILMAZ, Eyüp TAN, Armağan KAHYA, Hasan KAPLAN, Mehmet Ali 

YARGI, Yunus AKYÜREK, Kenan SEVĠNÇ, Mehmet KARA, Ahmet KAZAN, Halil EFE, Bilal 

TAġKIN. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ÇANAKKALE. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/06/2017 tarihinde kesinleĢen 24/05/2017 tarihli ve 

E:2017/38, K:2017/128 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Fakültenin temel fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olmak; 

eğitim, öğretim ve ihtisas alanı yönünden toplumu aydınlatmak ve ilmi araĢtırmalara hizmet 

etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmiĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Mirza TOKPUNAR, Hasan KAPLAN, Mehmet YILMAZ, Yunus 

AKYÜREK, Armağan KAHYA. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın malvarlığı 

öncelikle 18 Mart Ġlahiyat Fakültesi veya gayece aynı olan bir baĢka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6269/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Polatlı Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı 

VAKFEDENLER: ġükrü Nail TEKBAġ, Ali AKARSAKARYA, Mesut YILMAZ, 

Selami TÜMTÜRK, Abdullah TEMURER, Hüseyin KARADAġ, Yakup ÇELĠK, ġiho Osman 

ÜNAL, Cumhur UZ 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.06.2017 tarihinde kesinleĢen 11.04.2017 tarih 

ve E: 2016/30, K: 2017/95 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin milli bütünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, milli, 

manevi ve dini değerlerine bağlı, erdemli insanlar yetiĢtirmekle mümkün olacaktır. Ayrıca bir 

millet, bir toplum, bir devlet olmanın temel gereklerinden birisi yardımlaĢmak, yokluk ve darlık 

içinde bulunan kardeĢlerinin ihtiyaçlarını karĢılayarak millete ve devlete yararlı bir insan 

olmasına yardım etmektir… ve senette yazılı diğer amaçları yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.00.-TL.dır. 

YÖNETĠM KURULU: Selami TÜMTÜRK, Asım TÜMTÜRK, Zeki DOĞRU, ġükrü 

Nail TEKBAġ, Hüseyin KARADAġ, Cumhur UZ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Diyanet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 6243/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Esenkent Toplu Yapı Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Sınırlı Sorumlu Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, 

Kenan Çalıkoğlu, Nüzhet Bozat, Günay Reyhan, Hüseyin Cengiz, Orhan San, Hakkı Serhat 

Öztekin, Suha Tulga Soydemir, Ali CoĢkun, ġükrem Aras, Hüseyin Ġncedal, Abdurrahman Murat 

Özgür, Namsel Uslu, Erdal Çakmak, Zeki Çapan, Yılmaz Çakır, Ayhan Altun, Emin Hasan Bodur 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/05/2017 tarihinde kesinleĢen, 13.04.2017 

tarihli ve E: 2016/176, K: 2017/193 sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI: Toplumumuzdaki bireylerin milli kültürümüze uygun olarak 

entelektüel geliĢimini sağlamak, hangi yaĢta olursa olsun geleneksel ve modern tüm sanat 

dallarıyla iliĢkilerini ve becerilerini geliĢtirmelerine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde 

belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 

100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) nakit, 

Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi, Kapadık Mevkii, 197 ada, 4 parselde bulunan 35.064,56 m2 

arsanın 118/35.064 hissesine sahip, 11. blok 2. bodrum 1 no'lu bağımsız bölüm, 

Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi, Kapadık Mevkii, 205 ada, 3 parselde kayıtlı 1.060,32 m2 

arsanın 62/300 hissesine sahip, zemin kat, 1 no'lu bağımsız bölüm, 

Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi, Kapadık Mevkii, 205 ada, 3 parselde kayıtlı 1.060,32 m2 

arsanın 62/300 hissesine sahip, zemin kat, 2 no'lu bağımsız bölüm, 

Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi, Kapadık Mevkii, 194 ada, 9 parselde kayıtlı 36.032,58 m2 

arsanın 2166/2400 hissesine sahip tesis, 

Doğa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ. firması ile SS Esenyurt Esenevler Konut Yapı 

Kooperatifleri Birliği arasında 06/06/1996 tarihinde akdedilmiĢ olan "ISI SATIġ ANLAġMASI" 

ndan doğan tüm hak ve sorumluluklar, 

Esenkent Isı Dağıtım Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti ile Tasfiye Halindeki S.S. 

Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği arasında akdedilmiĢ olan 20/09/1999 tarihli 

Ana SözleĢme, Esenkent Isı Dağıtım Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti ile Tasfiye Halindeki 

SS Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği arasında akdedilmiĢ olan 20/09/1999 

tarihli Ana SözleĢmeye iliĢkin olarak bila tarihli ek protokol, Doğa Enerji Üretim Sanayi ve 

Ticaret A.ġ., Doğa Isı SatıĢ Hizmetleri ve Ticaret Limited ġirketi, Tasfiye Halinde SS Esenyurt 

Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, Teknik Isı Servis Mühendislik Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi ile Esenkent Isı Dağıtım Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi arasında 

31/12/2001 tarihinde akdedilmiĢ olan "MUTABAKAT PROTOKOLÜ"nden doğan tüm hak ve 

sorumluluklar 

YÖNETĠM KURULU: Hüseyin Cengiz, Ali CoĢkun, Günay Reyhan 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Esenkent Kültür Sanat ve Eğitim Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 6244/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Yamantürk Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ġdris Yamantürk, Tevfik Yamantürk, MüĢfik Hamdi Yamantürk. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ankara. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: GölbaĢı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/06/2017 tarihli ve E: 2017/89 K: 2017/308 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Aziz ve necip Türk Milleti'nin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin 

ve refahın temini ile layık olduğu medeni seviyeye yükselebilmesine kendilerini hasredecek olan 

bilgi ve faziletli nesiller yetiĢtirmek maksadı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde 

bulunan ve Yönetim Kurulu'nca belirlenecek yerlerde, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile 

ilgili faaliyetlerde bulunmak, yardıma muhtaç kiĢi, kurum ve kuruluĢlara maddi ve ayni yardım 

yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit. 

VAKFIN YÖNETĠM KURULU: Ġdris Yamantürk, Tevfik Yamantürk, MüĢfik Hamdi 

Yamantürk. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Konusunda yakın 

baĢka bir Vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 6245/1-1 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

15.10.2014 tarih BAY/939-82/34761 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (25.10.2016 tarihli 

40250 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) sahibi Netler Petrol Turizm ĠnĢaat Otomotiv Ticaret 

Limited ġirketi tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonunda 10/09/2015 tarihinde yapılan 

denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesinin 5015 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma 

gönderilmediği anlaĢıldığından Netler Petrol Turizm ĠnĢaat Otomotiv Ticaret Limited ġirketi 

hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve 

bu yöndeki 26/04/2017 tarihli ve 7050-43 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Orhangazi-Bursa Yolu 

Üzeri 2. km, Çeltikçi Köyü Altı Orhangazi Bursa ve Altıntepsi Mah/Semt Yahya Kemal Cad. 

Kapı No 93 -6 Daire No 1 BayrampaĢa Ġstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

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

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

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

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

tarihini 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 

olunur. 6225/1/1-1 

————— 

Ostim Vergi Dairesinin 3420326700 sayılı mükellefi Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. ĠnĢ. 

Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. ġti.‘nin, 26/09/2014 tarih 2014-A-1162/28 sayılı Vergi Tekniği 

Raporunda tespit edildiği üzere 2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde 

bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) 

bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına 

aykırılık teĢkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Zirve 

Grup Petrol Ür. Hırd. ĠnĢ. Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. ġti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi 

Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 815.555-

TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 

7094-50 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Erciyes ĠĢyerleri 10. Cadde Kapı No:104 Yenimahalle 

Ankara) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

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

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

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 
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Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 

tarihini 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 

olunur. 6225/2/1-1 

————— 

―Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA‖ adresinde kurulu akaryakıt 

istasyonunda 04/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 30/07/2012 tarihinde yapılan 

denetimlerde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak, Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil 

Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin, lisansına konu akaryakıt 

istasyonunda tağĢiĢ/hile amacıyla akaryakıta karıĢtırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, Ġstasyon otomasyon 

sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, ―Samsun 

Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA‖ adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde 

gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü 

maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ―Lisanslarda Asgari 

Olarak Yer Alacak Hususlar‖ baĢlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve 

süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda 

Tekstil Nakliyat ĠnĢaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında istasyonunda 

tağĢiĢ/hile amacıyla akaryakıta karıĢtırılabilecek ürün bulundurması sebebiyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve ―Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ‖ hükümlerince belirlenen 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının aynı 

maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111-TL olarak uygulanması, istasyon 

otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ 

hükümlerince belirlenen 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 

fıkrası hükümleri gereği 67.962-TL olarak uygulanması, akaryakıt istasyonunda gizli yer altı 

düzenek ve tertibatı bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve ―Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ 

hükümlerince belirlenen 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü 

fıkrası hükümleri gereği 13.592-TL olarak uygulanması ile toplamda 244.665-TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-5 sayılı Kurul Kararı 

ilgilisine (Samsun Yolu 47. Km. Arpaç Mevkii Elmadağ Ankara adresine) gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 244.665-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

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

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

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 
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Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 

tarihini 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 

olunur. 6225/3/1-1 

————— 

Kurulun 23/11/2016 tarihli ve 6615-42 sayılı Kararı ile ―14 Kasım Mahallesi Nihat Polat 

Caddesi No:1 IĞDIR‖ adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-

46/02033 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiĢtir.) Ahmet 

AKYOL-Akyol Petrol‘ün ―14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No:1 IĞDIR‖ adresinde 

kurulu tesisinde 12/12/2011 günü yapılan denetimde alınan numunenin TÜBĠTAK‘ta yapılan 

analizi sonucunda düzenlenen M-11/3727 numaralı motorin muayene raporuna göre yeterli Ģart ve 

seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

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

(f) bentlerine, aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, Ankara 12. Ġdare Mahkemesinin 

E.2016/1367 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 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 Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/05/2017 tarihli ve 684 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/4/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02.05.2017 tarihli ve 20124 sayılı BaĢkanlık 

Olur'u ile 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük 

Sanayi Ve Ticaret Anonim ġirketi‘nin uzaktan eriĢim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü 

yerine getirmediği ve bu suretle mezkur lisans sahibince, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 

nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 

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

sisteme eriĢimin sağlanabilmesi için yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunuzun tespit 

edilmesi amacıyla, 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 lisans sahibi hakkında 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 12.05.2017-598 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 15.05.2017 tarih ve 

24476 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 
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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. 6225/5/1-1 

————— 

Kurumun 10/04/2017 tarihli ve 16907 evrak numaralı BaĢkanlık Makamı Oluru ile; 5037 

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

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, 16/03/2006 tarihli ve LPG-

BAY/691- 99/01108 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan 

Mustafa ÖZTÜRK‘e ait tesiste 07/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG 

Sorumlu Müdür Belgesi‘nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruĢturma sonucu tanzim 

edilen 10/05/2017-576 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/6/1-1 

————— 

Kurumun 18/04/2017 tarihli ve 18143 evrak numaralı BaĢkanlık Makamı Oluru ile; 5037 

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

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Süleyman Demirel Bulvarı, 

ġelale Mahallesi No:103 Varsak/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek üzere, 25/02/2011 

tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/11304 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 06/11/2015 tarihinde 

sonlandırılan MirĢah Petrol Turizm TaĢımacılık ĠnĢaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne 

ait tesiste 05/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG Sorumlu Müdür 

Belgesi‘nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruĢturma sonucu tanzim edilen 10/05/2017-

578 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma 

alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/7/1-1 

————— 

Kurumun 20/04/2017 tarihli ve 18820 evrak numaralı BaĢkanlık Makamı Oluru ile; 5037 

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

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Burunucu Mevkii E 24 

Karayolu Kenarı Parsel:601ÇakıĢ Köyü Manavgat/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek 

üzere, 28/05/2013 tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/13880 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 

22/04/2015 tarihinde sonlandırılan Kanyon Petrol Ürünleri Otomotiv ĠnĢaat TaĢımacılık Turizm 

Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait tesiste 06/05/2014 tarihinde yapılan denetimde, 

LPG Sorumlu Müdür Belgesi‘nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruĢturma sonucu tanzim 

edilen 10/05/2017-580 sayılı SoruĢturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince 

yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi 

takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı 

Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/8/1-1 

————— 

31/05/2017 tarihli ve 24537 sayılı BaĢkanlık Oluru ile Camikebir Mah. BaĢar Sok. No:7/2 

GEYVE SAKARYA adresinde mukim 04.04.2012 tarihli ve MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Akenerji Geri DönüĢüm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi (Sakarya Geri 

DönüĢüm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi)‘nin tesisinde 18.08.2014 tarihinde yapılan 

denetimde TÜBĠTAK MAM‘ın 23.09.2014 tarihli ve 9408 sayılı kimyasal içerik analiz raporuna 

göre P ve L üretim tanklarından alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin 

karıĢımından oluĢtuğunun belirlenmesi sebebiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında 

faaliyet göstermesi, kapasite raporunda ve madeni yağ üretiminde yer almayan ürün ve karıĢımın 

tesiste bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci 

fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve 

Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ‘in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ile 11 inci maddesinin  

1 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 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 Akenerji Geri DönüĢüm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

(Sakarya Geri DönüĢüm Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi) hakkında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar, mevzuata aykırı durumun 15 gün 

içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya 

doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin bilinmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/06/2017 tarihli ve 718 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/9/1-1 

————— 

24/02/2017 tarihli ve 9383 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında 27.08.2009 tarihli ve 

2224/41 sayılı Kurul Kararının DanıĢtay 13. Dairesinin E.2010/4563, K.2013/1774 sayılı 

Mahkeme Kararında ―savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi‖ gerekçesi 

çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle Ġpekyolu üzeri No:78 Van adresinde mukim 21/03/2005 

tarihli ve BAY/463-386/09021 sayılı bayilik lisansı sahibi Yalvaçlar Akaryakıt ve TaĢımacılık 

Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi (Yalvaçlar Akaryakıt TaĢıma. ĠnĢ. Otomotiv San. Tic. 

Ltd. ġti.)‘nin Afyonkarahisar - Ankara Karayolu Alagüney Mevkii Bayat AFYONKARAHĠSAR 

adresinde kurulu tesisini Kurul‘un izni olmaksızın BaĢar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer 

Maden ĠnĢaat Turizm Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘ne kullandırmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile bayilik 

lisanslarının Genel Hükümler baĢlıklı birinci bölümünde yer alan hükmüne aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla, 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 Yalvaçlar 

Akaryakıt ve TaĢımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi (Yalvaçlar Akaryakıt TaĢıma. 
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ĠnĢ. Otomotiv San. Tic. Ltd. ġti.) hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, 

mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici 

olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 

20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 02/03/2017 tarihli ve 296 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/10/1-1 

————— 

01/02/2017 tarihli ve 5671 sayılı BaĢkanlık Olur‘u ile Gerdek Köyü (Ada: - , Pafta: - , 

Parsel:331) BOZOVA ġANLIURFA adresinde faaliyet gösteren 09.03.2012 tarihli ve BAY/939-

82/30691 sayılı bayilik lisansı sahibi Kazım GüneĢ - Yusuf Petrol‘ün akaryakıt istasyonunda 

17.09.2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt fiyat panosunda akaryakıt fiyatının 

ilan edilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol 

Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve yine aynı 

yönetmeliğin "Fiyat Ġlanı" baĢlıklı 13 üncü maddesinin (a) bendine, dağıtıcısı ile ilgili belirtileri 

bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına 

ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı 

olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 

6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Kazım GüneĢ - Yusuf Petrol hakkında doğrudan 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ, Akaryakıt fiyat panosunda fiyat ilan edilmesi ve dağıtıcı ile 

ilgili belirtilerin bulunması gerekmekte olup aksi halde 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" 

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

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan "Daire BaĢkanlığınca, hakkında soruĢturma açılan gerçek veya tüzel 

kiĢiye baĢlatılan soruĢturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beĢ 

günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir 

süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…………." hükümlerinin 

uygulama alanı bulacağının ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 

inci maddesi gereğince düzenlenen 17/02/2017 tarihli ve 239 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı 

savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/11/1-1 

————— 

Kurul‘un 13/04/2017 tarihli ve 7027-6 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-

1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında 03/02/2017 tarihli ve 5965 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma 

sonucunda iki adet bayiinde otomasyon sistemini kurmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 

uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile ―Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ‖ gereğince her bir bayi için 815.555-TL olmak üzere toplam 1.631.110-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.631.110-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. 6225/12/1-1 

————— 

Kurul‘un 13/04/2017 tarihli ve 7027-15 sayılı Kararı ile; ―Gap Mahallesi Tpao Bulvarı 

No:212 /BATMAN‖ adresinde faaliyet gösteren 29.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29218 sayılı 

bayilik lisansı (09.10.2014 tarihli 34282 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır.) sahibi Ke-Nac Petrol 

Temizlik Turizm ĠnĢaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait 

tesiste 13/03/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda vaziyet planında 

yer almayan gizli tank bulunması nedeniyle 30/03/2016 tarihli ve 6190-15 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm ĠnĢaat Nakliye 

Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 

uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri 

gereğince belirlenen 14.652,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 14.652,-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. 6225/13/1-1 

————— 

Kurul‘un 23/02/2017 tarihli ve 6938-43 sayılı Kararı ile; ―Esadiye Köyü, Bursa Karayolu 

8. Km. Kalınbacak Mevkii / YALOVA‖ adresinde 10/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31863 

sayılı bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Mola Dinlenme Tesisleri Akaryakıt Nakliyat 

Kuyumculuk Gıda ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 

günü yapılan tespite göre; istasyonda otomasyona bağlı olmayan tank bulundurulması ile ilgili 

olarak 12/01/2016 tarihli ve 6070-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma 

sonucunda lisans sahibinin istasyonda otomasyona bağlı olmayan tanklarda akaryakıt 

bulundurmadığı anlaĢıldığından, lehe hüküm olmak bakımından 1240 sayılı Kurul Kararının 

yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, hakkında idari yaptırım 

uygulanmasına gerek olmaksızın yürütülmekte olan soruĢturmanın sonlandırılmasına karar 

verilmiĢtir. 6225/14/1-1 

————— 

14.06.2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi olan ve daha 

sonra 24.12.2013 tarih ve 4789-1 Sayılı Kurul Kararı ile lisansı iptal edilen ONEKS Akaryakıt 

Dağıtım San. ve Tic. A.ġ.‘nin sözleĢmeli bayisi olarak 17.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29905 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tokacı Petrol Ürünleri Gıda Tic. 

Ltd. ġti.‘nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 23/10/2013 tarihinde gerçekleĢtirilen 

denetimde tespit edilen hususlardan istasyonda bulunan otomasyon sisteminde arıza (hayali 

dolum) tespit edilmesinin ve bu arızanın 14.11.2013 tarihine kadar giderilmemesinin 5015 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü 



13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

ve 5 inci maddesi hükümlerine ve Bayisine (Tokacı Petrol Ürünleri Gıda Tic. Ltd. ġti.) 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu akaryakıt satıĢına iliĢkin düzenlemiĢ olduğu sevk irsaliyesinde muhatabın 

(bayilik lisansı sahibinin) lisans numarasına yer vermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

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

sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Ankara 6. Ġdare Mahkemesinin 

2015/646 E., 2016/258 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 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 ve 05/05/2017 tarihli ve 20736 sayılı 

BaĢkanlık Oluru kapsamında adı geçen tüzel kiĢi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017 tarihli ve 572 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 

uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6225/15/1-1 

————— 

Durasallı Köyü, Devlet Karayolu Üzeri, No: 64/A Nazilli-AYDIN adresinde, 20.03.2013 

tarih ve BAY/939-82/32322 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Pehlivanoğlu 

Hafriyat Nakliyat ĠnĢaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret 

Limited ġirketinin, 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü ticari 

faaliyete konu etmesi nedeniyle,  

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 adı geçen tüzel kiĢi hakkında 

01/12/2016 tarih ve 6635-11 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda 

düzenlenen 13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi 

BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢü değerlendirilmiĢ olup,  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2017 tarih ve 7083-26 sayılı Kararı ile 

―….,BAY/939-82/32322 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat 

ĠnĢaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt 

bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,‖ uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Konu ile ilgili olarak 05/06/2017 tarih ve 27327 sayılı yazımız ile Pehlivanoğlu Hafriyat 

Nakliyat ĠnĢaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri Ġthalat Ġhracat Sanayi Ve Ticaret Limited 

ġirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Büklüm Sokak Büklüm ĠĢ Merkezi No:22-19 Kavaklıdere-

ANKARA adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından 

görülmüĢtür. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

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

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 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 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 

 

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. 

 6225/16/1-1 

————— 

Kurul, 11/05/2017 tarihli ve 7076-22 sayılı Kararı ile Selman TAġKIN/Toros Petrol‘ün, 

akaryakıt istasyonunda 19.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans 

sahibinin ġubat 2013- Kasım 2013 döneminde akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine 

müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalıĢmaması, dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi 

ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

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

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Selman TAġKIN/Toros 

Petrol nezdinde 13.02.2017 tarihli ve 7314 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 

01.03.2017 tarihli ve 294 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiĢ 

olup; süresinde savunma yapmayan Selman TAġKIN/Toros Petrol hakkında, otomasyon 

sistemine müdahale etmesi ve akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalıĢmaması 

nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- TL 

tutarında ayrıca dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- TL tutarında olmak üzere toplam 145.502,- TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

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

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

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

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

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

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

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

yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

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

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

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 6225/17/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-34 sayılı Kurul Kararı 

ile BaĢköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 

04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 

tarihinde sonlandırılmıĢtır) Sıla Petrol Uluslararası TaĢımacılık Turizm Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda 01-02/03/2011 tarihinde yapılan denetimde 
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alınan M-11/501 ve B-11/502 nolu motorin ve benzin numunelerinin TUBĠTAK MAM'da yapılan 

analizlerine göre yeterli Ģart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol 

Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıta yağ ve solvent 

karıĢtırarak tağĢiĢ etmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda proje dıĢı 

tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 

4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beĢinci 

fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, DanıĢtay Onüçüncü Dairesinin 2012/1848 

E., DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2014/4080 E., 2015/3918 K. sayılı kararlarında 

belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "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 lisans sahibi hakkın soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, lisans sahibi 

nezdinde düzenlenen 14/03/2016-408 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13566 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans 

sahibinin 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. 6225/18/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-43 sayılı Kurul Kararı 

ile BaĢköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 

04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 

tarihinde sonlandırılmıĢtır) Sıla Petrol Uluslararası TaĢımacılık Turizm Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda 10/03/2011 tarihinde yapılan denetimde 

alınan M-11/573 nolu numunenin TUBĠTAK MAM'da yapılan analizine göre; yeterli Ģart ve 

seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

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

(f) bentlerine; akaryakıtın tağĢiĢ edilmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; 

istasyonda proje dıĢı tank/düzenek bulundurmanızın ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 

yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) 

bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci 

maddesinin üçüncü ve beĢinci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden DanıĢtay 

Onüçüncü Dairesinin 2012/1843 E., 2013/3922 K. ve DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun 
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2014/2952 E., 2015/3917 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı 

bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "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 lisans sahibi hakkında 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 15/03/2016-416 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 

13564 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin 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. 6225/19/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-28 sayılı Kurul Kararı 

ile BaĢköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 

04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 

tarihinde sonlandırılmıĢtır) Sıla Petrol Uluslararası TaĢımacılık Turizm Gıda ĠnĢaat Sanayi Ve 

Ticaret Limited ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda 01/11/2010 tarihinde yapılan denetimde 

alınan M-10/4450 nolu motorin numunesinin TÜBĠTAK MAM'da yapılan analizine göre, yeterli 

Ģart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

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

(f) bentlerine ayrıca akaryakıta ağır ürün karıĢtırılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) 

bendine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, DanıĢtay Onüçüncü Dairesi‘nin E.2012/1840, 

K.2013/3766 ve DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun E.2014/2864, K.2015/3910 sayılı 

kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunuzun tespit edilmesi 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 lisans sahibi hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ olup, lisans 

sahibi nezdinde düzenlenen 11/03/2016 tarih ve 402 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma 

alınmak üzere usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13576 sayılı tebligat yazımızla adı geçen 

lisans sahibinin 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. 6225/20/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Sıra Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

1 

DĠLVĠN 

ELEKTRĠKLĠ EV 

ALETLERĠ-TOLGA 

DARILMAZ 

45-HYB-499 TS 10079 13.03.2017 Firma Ġsteği 

2 ÖMER DOKUMACI 45-HYB-501 TS 12659 28.03.2017 Firma Ġsteği 

3 

ÜNVEREN 

AKARYAKIT 

TAġIMACILIK 

TURĠZM 

HAYVANCILIK 

ĠNġAAT SANAYĠ 

VE TĠCARET LTD. 

ġTĠ. LTD. ġTĠ. 

45-HYB-526 
TS 11939 

TS 12820 
07.04.2017 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

4 
EVREN COġKUN- 

ERCOM 
45-HYB-611 

TS 10079 

TS 12643 

TS 12859 

24.04.2017 

Yıllık 

Vizesini 

Yaptırmadığı 

Ġçin 

5 BASRĠ YOLDAġ 45-HYB-14 TS 8986 24.04.2017 

Yıllık 

Vizesini 

Yaptırmadığı 

Ġçin 

6 

ÖZ-GÜR 

AKARYAKIT 

TARIM, TURĠZM, 

ĠNġAAT, 

TAAHHÜT, GIDA, 

NAKLĠYE SANAYĠ 

VE TĠCARET 

45-HYB-477 
TS 11939 

TS 12820 
11.04.2017 

Ara Kontrol 

Olumsuz 

7 

ÖZVARDAR CAM 

ÜRÜNLERĠ 

MOBĠLYA VE 

AKSESUARLARI 

ELEKTRONĠK 

CĠHAZLARI ĠML. 

NAK. ĠNġ. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

45-HYB-207 TS 12487 24.04.2017 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

8 

IġIKLAR ORTAK 

GĠRĠġĠM ĠNġAAT 

VE ĠNġAAT 

MALZEMELERĠ 

SANAYĠ VE 

TĠCARET ĠHR. ĠTH. 

A.ġ. 

45-HYB- TS 11939 07.04.2017 

Yıllık 

Vizesini 

Yaptırmadığı 

Ġçin 
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Sıra Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

9 
ISM MAK. ELEK. 

SAN. VE TĠC. A.ġ. 
45-HYB-68 

TS 10079 

TS 13421 
08.05.2017 Firma Ġsteği 

10 
HÜSEYĠN 

AYRANCI 
45-HYB-308 TS 11939 24.05.2017 Firma Ġsteği 

11 

EFE AKARYAKIT 

ZĠRAĠ 

MAHSULLER 

HAYVANCILIK 

ĠTHALAT 

ĠHRACAT SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

45-HYB-93 TS 11939 16.06.2017 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

12 

AYDIN OTOGAZ 

TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

45-HYB-562 TS 11939 26.04.2017 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

13 
ĠLYAS KAYIK 

KAYIK PETROL 
45-HYB-647 TS 11939 29.06.2017 

Talimata 

Aykırılık 

14 

UZAY BĠLĠġĠM 

HĠZMETLERĠ 

OTOMOTĠV 

TEKSTĠL VE 

PETROL 

ÜRÜNLERĠ SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

ALAġEHĠR ġUBESĠ 

45-HYB-489 TS 11939 30.06.2017 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

15 

ZENGĠNLER GIDA 

VE ĠHTĠYAÇ 

MADDELERĠ 

PETROL TURĠZM 

NAKLĠYE ĠNġAAT 

ĠTHALAT 

ĠHRACAAT SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

45-HYB-552 TS 11939 08.05.2017 

Yıllık 

Vizesini 

Yaptırmadığı 

Ġçin 

16 

ĠSMET ZENGĠN 

ZENGĠNLER 

PERTOL GIDA 

TARIM ĠNġAAT 

NAKLĠYE TURĠZM 

SANAYĠ VE DIġ 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

45-HYB-663 TS 11939 27.09.2016 
Ara Kontrol 

Olumsuz 

17 

LĠDERLER ÇEVRE 

DANIġMANLIĞI 

AMBALAJ VE 

GERĠ DÖNÜġÜM 

SANAYĠ VE 

TĠCARET 

45-HYB-510 TS 13573 03.07.2017 Firma Ġsteği 

18 

CÜNEYT ACAR 

ĠKLĠM ASANSÖR 

SAHIS 

45-HYB-630 
TS 12255 

TS 13015+A1 
26.04.2017 Firma Ġsteği 
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13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/258886 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HÜSEYĠN TUTUCU  

Adresi 

Ġ.O.S.B. 28. CAD. 685. SOK. NO.:81 

ĠVEDĠK YENĠMAHALLE/ 

ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 12391210166  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8720308977  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 382615  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK  
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/1/1-1 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/229500 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DEMĠRELLER MAKĠNA 

TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET 

ANONĠM ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

DÖRTYOL SANAYĠ ÇARġISI          

3. BLOK NO.:55 

ARĠFĠYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2860017066  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SAKARYA TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4734  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK  
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/2/1-1 



13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/174098 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi 
GAZĠLER CAD. / 1420 SOKAK 

1/3 
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MESNEVĠ GIDA ĠNġAAT 

HAYVANCILIK TEKSTĠL 

MĠBĠLYA MATBACILIK 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

YUSUF DEVĠM 

Adresi 

KOCATEPE MAH. MEGA 

CENTER A BLOK 1261-1290 

BAYRAMPAġA/ĠSTANBUL 

CUMHURĠYET MAH. KIBRIS 

CAD. DOĞAN SOK. NO:19 

BAHÇELĠEVLER/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 42802634076 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6190523514 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 682434 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/3/1-1 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/72956 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠZMĠR TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi GAZĠLER CD./ 1420 SOKAK 1/3 Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35170 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERHAT KORKUSUZ - 

Adresi 
FAKIUġAĞI MH. 45008 SK. 

NO:7/1 OSMANĠYE 
- 

T.C. Kimlik No. 26849234390 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5790368517 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

OSMANĠYE TERZĠLER ESNAF 

VE SANATKARLAR ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 80/25149 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (6) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/4/1-1 



13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/120308 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MELOS KAUÇUK VE PLASTĠK 

SANAYĠ TĠCARET ANONĠM 

ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

MURATPAġA MAH. ESKĠ 

EDĠRNE ASF. KĠLĠMCĠ SAN. SĠT. 

NO:1/295 

BAYRAMPAġA/ĠSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6140507772  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 603974  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK  
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/5/1-1 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/289427 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
1'ĠNCĠ ANA BAKIM FABRĠKA 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ARĠFĠYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 

Posta Kodu 54580 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜLHAN GRUP MÜHENDĠSLĠK 

MAKĠNE TEKSTĠL KAUÇUK 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

KADĠR DEĞĠRMENCĠ 

Adresi 
Ġ.O.S.B. 1368. CAD. 17/119 

OSTĠM/ANKARA 

KENTKOOP MAH. 1864 SK. NO:12 

ĠÇ KAPI NO:9 

YENĠMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 31780315794 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4200327500  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 378259  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK  
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/6/1-1 



13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/127037 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe BAKANLIKLAR/ANKARA 

Adresi 

DENĠZ KUVVETLERĠ 

KOMUTANLIĞI DIġ TEDARĠK 

DAĠRE BAġKANLIĞI 

BAKANLIKLAR/ANKARA 

Tel-Faks 
0 312 403 22 35 

0 312 417 30 65 

Posta Kodu 06100 E-Mail distedakral@dzkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı BKM GMBH ELFRĠEDE KLEIST 

Adresi 

HANDELSGESELLSCHAFT FÜR 

TECHNĠSCHEN  

BEDARF MBH 

UNĠVERSĠTAETSSTRASSE 61 D-

44789 BOCHUM GERMANY 

HANDELSGESELLSCHAFT FÜR 

TECHNĠSCHEN  

BEDARF MBH 

UNĠVERSĠTAETSSTRASSE 61 D-

44789 BOCHUM GERMANY 

T.C. Kimlik No.  - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5306-5843-0133 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
IHK BOCHUM - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. HRB 3438 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6276/7/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2011/162690 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad. 

No:151  
Tel-Faks 

0 332 224 27 00  

0 332 235 64 99 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SELFA Yapı ĠnĢ. Taah. Ġth. Ġhr. San. Tic. 

Ltd. ġti 
Mustafa Yücel TURAN 

Adresi 
Atıfbey Mah. 67. Sok. No: 23/4 

Gaziemir/ĠZMĠR 

Ilıca Mah. Ertan Sok. No: 2 D: 13 

Narlıdere/ĠZMĠR 

T.C. Kimlik No. - 12271684292 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
760 036 6424 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġzmir Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
113232              Oda Sicil No: 101593.1 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

123 gün 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6274/1/1-1 



13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2011/162690 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad. 

No:151  
Tel-Faks 

0332 224 27 00  

0332 235 64 99 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALSER ĠnĢ. Tic. ve San. Ltd. ġti. Ali YETĠġ 

Adresi 
Fatih Mah. (Karatay Sanayi) Ballıca Sok. 

No:19 Selçuklu/KONYA 

Musalla Bağları Mah. Gökler Sok. 

No: 2/12    Selçuklu/KONYA 

T.C. Kimlik No. - 43423325916 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
059 000 5580 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
23415              Oda Sicil No:16277 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

123 gün 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6274/2/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/20614 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KONYA/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad. 

No.151  
Tel-Faks 

0 332 224 27 00/ 

0 332 235 64 99 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ENSAR ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti Mustafa ÖZCAN 

Adresi 

Yenibosna Mah. Değirmenbahçe Cad. 

Ġswest Blokları A1 Blok Kat: 9 D: 86 

Bahçelievler/ĠSTANBUL 

BaĢak Mah. ġair Zihni Cad.  

No: 2D/12 Bahçelievler/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 47764791904 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
335 005 5639 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No. 281746 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6275/1/1-1 



13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/20614 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KONYA/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad. 

No.151  
Tel-Faks 

0 332 224 27 00/                                 

0 332 235 64 99 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kuzey Yol Asf. ĠnĢ. ve Taah. Ltd. ġti. 

(Yeni Adı: KUZEY Yol ĠnĢ. A.ġ.) 
Ömer Akif YAZICIOĞLU 

Adresi 
Oruç Reis Mah. 9. Sok. No: 10A Esenler/ 

ĠSTANBUL 

Ġmrahor Mah. Sevban Mehmet Cad. 

No: 227/1 

Arnavutköy/ ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 65518205934  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

601 046 4789 

(Yeni V.N.601 048 8861)  
- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No. 740628 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6275/2/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/20614 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KONYA/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad.  

No: 151  
Tel-Faks 

0 332 224 27 00/                             

0 332 235 64 99 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
IġILDAK ĠnĢ. Taah. Ticareti-Adem 

IġILDAK 
Adem IġILDAK 

Adresi 

Sahrayıcedid Mah. Mümin Deresi Sok. 

Rüstemoğlu Apt. No: 42/4 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

Sahrayıcedid Mah. ÜstçeĢme Sok. 

Kosova Apt. No: 23/9 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 55693331948 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No. 848075 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6275/3/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/20614 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe KONYA/Selçuklu 

Adresi 
Horozluhan Mah. Ankara Cad. 

No: 151  
Tel-Faks 

0 332 224 27 00/                            

0 332 235 64 99 

Posta Kodu 42120 E-Mail bol03@kgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı IġILDAK Yol Yapı ĠnĢ. Ltd. ġti. Adem IġILDAK 

Adresi 

Sahrayıcedit Mah. Mümin Deresi Sok. 

Rüstemoğlu Apt. No: 42/4 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

Sahrayıcedid Mah. ÜstçeĢme Sok. 

Kosova Apt. No: 23/9 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 55693331948 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
091 051 4425 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No. 788755 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6275/4/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Ömer ATĠLLE‘nin, 20.05.2016 tarihinde almıĢ olduğu 30 günlük yıllık izninin bitiminden 

itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E 

bendinin (d) fıkrasında belirtilen ―Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek‖ 

disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce Ömer ATĠLLE 

hakkında yapılan disiplin soruĢturması sonucunda; adı geçenin ―Devlet Memurluğundan Çıkarma 

Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu‘nun 03.08.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a 

maddesinde belirtilen ―SoruĢturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiĢ sayılır‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi 

gerekmekte olup, Ömer ATĠLLE‘nin tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30‘da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 30.07.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 6264/1/1-1 

————— 

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanı 

olarak görev yapan Doç.Dr. Mustafa Kalafat‘ın 06, 08, 12, 13, 14, 15 Ocak 2016, 17, 18, 19, 24, 

25, 26 ġubat 2016, 02, 03,04, 09, 10,11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 Mart 2016 ve 1 Nisan 2016 

tarihleri arasında özürsüz ve izinsiz olarak toplam 27 (yirmi yedi) gün göreve gelmemek suretiyle 

―Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla 

Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruĢturması sonucunda "Devlet Memurluğundan 

Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu‘nun 03.08.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a 

maddesinde belirtilen ―SoruĢturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiĢ sayılır.‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi 

gerekmekte olup, Doç. Dr. Mustafa Kalafat‘ın tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 
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Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30‘da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 30.07.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 6264/2/1-1 

————— 

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sait 

Yayla‘nın 01.12.2015-01.09.2016 tarihleri arasında usulsüz sağlık raporları alarak özürsüz ve 

izinsiz olarak 270 (iki yüz yetmiĢ) gün göreve gelmemek ve raporlu olduğu tarihlerde yurt dıĢında 

kongre/konferanslara katılarak Türkiye aleyhine söylemlerde bulunmak suretiyle 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesinde belirtilen ―Ġzinsiz veya kurumlarınca kabul 

edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve 

gelmemek‖ ve 125/E-j maddesinde belirtilen ―Yurt dıĢında Devletin itibarını düĢürecek veya 

görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranıĢlarda bulunmak‖ disiplin suçlarını iĢlediği 

iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruĢturma sonucunda "Devlet Memurluğundan 

Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu‘nun 03.08.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a 

maddesinde belirtilen ―SoruĢturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiĢ sayılır.‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi 

gerekmekte olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla‘nın tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30‘da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 30.07.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 6264/3/1-1 

————— 

Gaziantep Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığında Yardımcı Hizmetli olarak 

görev yapan Çiğdem Çelik‘in mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen ―Özürsüz 

olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla 

Üniversitesince hakkında yapılan soruĢturma sonucunda ―Devlet Memurluğundan Çıkarma 

Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 
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Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu‘nun 03.08.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a 

maddesinde belirtilen ―SoruĢturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiĢ sayılır.‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi 

gerekmekte olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla‘nın tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30‘da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 30.07.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 6264/4/1-1 

————— 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan‘ın 

Brüksel‘den aldığı 31.05.2016 tarihli 13 günlük ve New Jersey‘den aldığı 13.06.2016 tarihli 3 

haftalık, 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ―Devlet Memurlarına 

verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine iliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik‖ hükümlerine göre düzenlenmiĢ resmi belge geçerliliği olmayan istirahat raporlarını 

dayanak göstererek görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-

d maddesinde belirtilen ―Ġzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde 

toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek‖ disiplin suçunu iĢlediği 

iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruĢturma sonucunda "Devlet Memurluğundan 

Çıkarma Cezası‖ ile cezalandırılması teklif edilmiĢtir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu‘nun 03.08.2017 tarihli toplantısında 

görüĢüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen ―Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruĢturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir‖ hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a 

maddesinde belirtilen ―SoruĢturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. SoruĢturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiĢ sayılır.‖ hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi 

gerekmekte olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla‘nın tebligata elveriĢli adresi tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30‘da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya iliĢkin soruĢturma dosyasını 30.07.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk MüĢavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 6264/5/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 20.06.2017 Karar No: 7015 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ. 

● MERKEZ ADRESĠ : KaptanpaĢa Mah. PiyalepaĢa Blv. No: 73 Ortadoğu Plaza 

Kat:10 34384 Okmeydanı ġiĢli/ĠSTANBUL 

● TEBLĠGAT ADRESĠ : Kızkulesi Sok. No: 40 GaziosmanpaĢa/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 15.06.2016 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 36.576 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F19-c1,c2,c4 

KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ.‘nin Tekirdağ, Ġstanbul illerinde 36.576 

hektarlık F19-c1, c2, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı 

incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 

 6266/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 20.06.2017 Karar No: 7016 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Albedo Es Elektrik Üretim A.ġ. 

● MERKEZĠ : Ankara 

● TEBLĠGAT ADRESĠ : Hafta Sok. No: 9 GaziosmanpaĢa, Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 15.06.2016 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 36.576 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F19-c1,c2,c4 

KARAR: 

Albedo Es Elektrik Üretim A.ġ.‘nin Tekirdağ, Ġstanbul illerinde 36.576 hektarlık F19-c1, 

c2, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6267/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 20.06.2017 Karar No: 7017 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Çelikler Taahhüt ĠnĢ. ve San. A.ġ. 

● MERKEZĠ : Ankara 

● TEBLĠGAT ADRESĠ : Nenehatun Cad. No: 104 GaziosmanpaĢa, Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 24.02.2016 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 36.576 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F19-c1,c2,c4 

KARAR: 

Çelikler Taahhüt ĠnĢ. ve San. A.ġ.‘nin Tekirdağ, Ġstanbul illerinde 36.576 hektarlık F19-

c1, c2, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6268/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca, merkez ve taĢra teĢkilatında boĢ bulunan ve aĢağıdaki 

tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 7 (yedi) adet Avukat kadrosuna atama 

yapılmak üzere YarıĢma Sınavı yapılacaktır. 

 

 BİRİMİ UNVANI SINIFI DERECESİ ADET 

Merkez 

Teşkilatı 
Hukuk Müşavirliği Avukat AH 9 3 

Taşra 

Teşkilatı 
1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Avukat AH 7 1 

Taşra 

Teşkilatı 
3. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Avukat AH 7 1 

Taşra 

Teşkilatı 
13. Bölge Müdürlüğü (Erzurum) Avukat AH 7 1 

Taşra 

Teşkilatı 
15. Bölge Müdürlüğü (Malatya) Avukat AH 7 1 

 

1 - YARIġMA SINAVINA KATILMA ġARTLARI: 

Sınava katılabilmek için; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak, 
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2) Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel 

Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yapılan, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan 

almıĢ olmak, 

3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

4) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak, 

5) Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmıĢ veya erteletmiĢ veya 

askerlik hizmetinden muaf olmak, 

Ģartları aranır. 

2 - BAġVURU TARĠHLERĠ, ġEKLĠ VE YERĠ: 

- BaĢvurular 04/08/2017 tarihinde baĢlayıp, 14/08/2017 tarihinde saat 18:00‘de sona 

erecektir. 

- YarıĢma Sınavına baĢvuru, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının www.ormansu.gov.tr sitesi 

üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların baĢvuru formunun çıktısını imzalayarak, 

posta yoluyla veya elden bu duyurunun ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde belirtilen adrese teslim etmeleri 

veya Bakanlık Genel Evrakına ulaĢtırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 

14/08/2017 tarihi saat 18:00‘e kadar ulaĢmayan baĢvurular iĢleme konulmayacaktır. Söz konusu 

baĢvuru formunu bu duyuruda yer alan ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde belirtilen adrese göndermeyen veya 

imzasız olarak gönderen adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamıĢ 

erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel belgeyi de baĢvuru formu ile birlikte 

göndermeleri gerekmektedir. 

- Müracaat tarihinden önce yapılan baĢvurular ile elektronik ortamda yapılmadan posta 

veya diğer Ģekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

- Ġstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit 

edilenler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- Sınava usulüne uygun baĢvuran ve katılma Ģartlarını taĢıyan adaylardan; kadro sayısının 

5 (beĢ) katından fazla baĢvuru olması halinde, (KPSS P3) puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak 

üzere 5 (beĢ) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava 

katılmaya hak kazanacaktır. 

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 3 

(üç) adet vesikalık fotoğraf, el yazısı ile yazılmıĢ özgeçmiĢ ile diploma veya geçici mezuniyet 

belgesi ya da denklik belgesi ve avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça ya da noter 

onaylı örneğinin en geç 08/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar posta yoluyla veya elden bu 

duyurunun ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına 

ulaĢtırmaları gerekmektedir. 

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 - 18:00) içerisinde ve en 

geç sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı YarıĢma Sınavına GiriĢ Belgesini imza karĢılığı 

Ģahsen alması gerekmektedir.  

4 - SINAVIN ġEKLĠ: 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 

a) Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, 

Ticaret Hukuku, ĠĢ Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Yargılama 

Usulü ve Ġdari Yargılama Usulü konularındaki bilgi düzeyleri, 



Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2017 – Sayı : 30123 

 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri, 

değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır. 

Adaylar, yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, kurul baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

5 - SINAV YERĠ VE TARĠHĠ: 

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, Sınava GiriĢ Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

Sözlü Sınav, 18/09/2017 tarihinde saat 9:30‘da Alpaslan TürkeĢ Caddesi No:71 

BeĢtepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

6 - DEĞERLENDĠRME: 

Değerlendirme Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık Sınavı ve 

Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

GiriĢ sınavı baĢarı puanı; KPSS P3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik 

ortalamasından oluĢur. GiriĢ sınavı baĢarı puanı en az yetmiĢtir. 

7 - YARIġMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ: 

YarıĢma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 

ve Alpaslan TürkeĢ Caddesi No:71 BeĢtepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır. YarıĢma Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teĢkil etmez. 

Duyuru tarihinden itibaren beĢ gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan 

itirazlar sınav kurulunca en geç on beĢ gün içinde sonuçlandırılır. 

VIII - GÖREV YERLERĠ VE ATAMA USULÜ: 

GiriĢ sınavında baĢarılı olup, ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler 

yukarıdaki listede belirtilmiĢ olup, atamalar baĢarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan 

baĢlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiĢ hakkı tanınacaktır. Söz konusu 

tercih iĢlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adayların çeĢitli sebepler 

ile tercih iĢlemine bizzat katılamamaları durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiĢ noter 

onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. BecayiĢ hakkını kullanmak isteyen adaylara 

tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iĢ günü içerisinde becayiĢ yapma hakkı tanınacaktır. 

Adres: 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Hukuk MüĢavirliği 

Alpaslan TürkeĢ Caddesi No: 71 (06560)   BeĢtepe/ANKARA 

Tel: 0 312 207 51 41 

Ġlanen duyurulur. 6263/1-1 
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Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili 

maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 

BaĢvuru KoĢulları: 

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koĢulları, 5772 sayılı Kanun 

uyarınca AltınbaĢ Üniversitesi tarafından belirlenen ―Atama-Terfi Kriterleri‘ni ve kadrolarının 

karĢısında belirtilen özel koĢulları karĢılıyor olmaları gerekir.  

Bütün Kadrolar için Gerekli BaĢvuru Belgeleri: 

• BaĢvuru dilekçesi; 

• YÖK formatında detaylı özgeçmiĢ ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası Ġnsan 

Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiĢin doldurulması gerekmektedir.) 

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği; 

• Yurt dıĢından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli 

örneği; 

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına iliĢkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği; 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi; 

• 2 adet vesikalık fotoğraf; 

• Sgk Hizmet Dökümü; 

• Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanların (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) 

çalıĢtıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur. 

Profesör kadrolarına baĢvuracak adayların baĢvuru belgelerine bilimsel çalıĢma ve 

yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak 

adayların baĢvuru belgelerine bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, 

aĢağıdaki adrese Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör 

kadrolarına baĢvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri ―baĢlıca araĢtırma eseri‖ olarak 

belirtilmelidir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın Resmi Gazete‘de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. 

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

BaĢvuru Adresi:  

• BaĢvurular, AltınbaĢ Üniversitesi Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı‘na (Mahmutbey 

Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, Ġstanbul) Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Sayısı Özel ġart 

Tıp 
Dahili Tıp 

Bilimleri  

Profesör Doktor 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Alanında Uzmanlığını almıĢ 

olmak. Öğretim Üyesi olarak 

Üniversitelerde daha önce ders 

vermiĢ olmak. 

Profesör Doktor 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Alanında Uzmanlık Belgesine 

sahip olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
2 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Alanında Uzmanlık Belgesine 

sahip olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Farmakoloji Alanında 

Üniversitelerde en az 1 yıl ders 

anlatmıĢ olmak. 

Profesör Doktor 1 

Sağlıklı YaĢam ve Koruyucu 

Tıp Alanında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 
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Fakülte Bölüm Unvan Kadro Sayısı Özel ġart 

Tıp 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Ġç Hastalıkları Alanında 

Uzmanlık Belgesine sahip 

olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Kardiyoloji Alanında 

Uzmanlık Belgesine sahip 

olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Radyoloji Alanında Uzmanlık 

Belgesine sahip olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Doçent Doktor 1 

Anatomi Alanında 

Üniversitelerde en az 1yıl ders 

anlatmıĢ olmak. 

Doçent Doktor 1 

Biyoloji Alanında 

Üniversitelerde en az 1yıl ders 

anlatmıĢ olmak 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Biyoloji Alanında 

Üniversitelerde en az 1 yıl 

Ġngilizce olarak ders anlatmıĢ 

olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Tıbbi Biyokimya Alanında 

Üniversitelerde en az 1yıl ders 

anlatmıĢ olmak 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
2 

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında 

doktora veya Tıpta uzmanlık 

derecesine sahip olmak. Tıbbi 

Mikrobiyoloji Alanında 

Üniversitelerde ders anlatacak 

seviyede olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında 

doktora veya Tıpta uzmanlık 

derecesine sahip olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Histoloji ve Embriyoloji 

Alanında üniversitelerde ders 

anlatacak seviyede olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Alanında Uzmanlık Belgesine 

sahip olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Profesör Doktor 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Alanında Uzmanlık Belgesine 

sahip olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
2 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Alanında Uzmanlık Belgesine 

sahip olmak. 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Alanında 

Uzmanlık Belgesine sahip 

olmak. 
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Fakülte Bölüm Unvan Kadro Sayısı Özel ġart 

Tıp 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Profesör Doktor 1 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Alanında Uzmanlık Belgesine 

sahip olmak 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yönetim 

BiliĢim 

Sistemleri 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Veri Bilimi alanında 

uygulamalı sektörel veya 

akademik çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak, Sosyal Bilimler 

alanında doktora sahibi olmak. 

Güzel 

Sanatlar  ve 

Tasarım 

Ġç Mimarlık 

ve Çevre 

Tasarımı 

Yardımcı Doçent 

Doktor 
1 

Ġç Mimarlık Yüksek Lisans 

mezunu olmak, Ġç Mimarlık 

alanında doktora yapmıĢ 

olmak, Ġç Mimarlık uygulama 

ve eğitimi alanında deneyimli 

olmak. 

Ġktisadi, 

Ġdari ve 

Sosyal 

Bilimler 

Psikoloji Profesör Doktor 1 

Klinik Psikoloji/Psikoloji 

alanlarında uzmanlaĢmıĢ 

olmak. 

ĠĢletme ĠĢletme Yardımcı Doçent 1 

Finans alanında uzmanlaĢmıĢ 

olmak ve Finans ve Ġstatistik 

alanlarında Ġngilizce ders 

verebiliyor olmak. 

DiĢ 

Hekimliği 

Klinik 

Bilimler  
Profesör Doktor 1 

Uzmanlığını Ortodonti 

Anabilim Dalında yapmıĢ 

olmak, Damak dudak yarıkları, 

geliĢimsel anomaliler ve diĢ 

diĢtraksiyonu konularında 

çalıĢmalarının bulunması. 

Hukuk Özel Hukuk Yardımcı Doçent 1 

Ticaret Hukuku Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ 

olmak.  

Hukuk Özel Hukuk Yardımcı Doçent 1 

ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olmak.  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Profesör Doktor 2 

Ortopedi ve Travmatoloji 

Alanında Uzmanlık Ġhtisasını 

tamamlamıĢ olup, 

Üniversitelerde tam zamanlı 

Öğretim Üyesi olarak görev 

yapmıĢ olmak.  

 6270/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017 / 304 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017 / 6966 BURSA 

Balıkesir Ġli, Erdek Ġlçesi, Harmanlı Mahallesi, Yer Adası‘nda ve Hazine mülkiyetindeki 

tapunun 1 pafta, 138 ada, 1 parselinde kayıtlı taĢınmazda, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu‘nun 09/09/1999 tarih ve 7345 sayılı kararıyla tescil edilen 2. Derece arkeolojik 

sit alanının anılan kurul kararı ve karar eki onaylı sit paftası esas alınarak köĢe koordinat 

değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 05/06/2017 tarihli raporu 

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

sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Erdek Ġlçesi, Harmanlı Mahallesi, Yer Adası‘nda ve Hazine mülkiyetindeki 

tapunun 1 pafta, 138 ada, 1 parselinde kayıtlı taĢınmazda, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu‘nun 09/09/1999 tarih ve 7345 sayılı kararıyla tescil edilen 2. Derece arkeolojik 

sit alanının anılan kurul kararı ve karar eki onaylı sit 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 

edilmesi halinde ilgili parsele ―2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ 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 : 09.06.2017 / 306 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017 / 7034 BURSA 

Bursa Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, Hamidiye (Koyunhisar) Mahallesi, Yassıbağlar Mevkii‘nde ve 

tapunun 22 ve 23 pafta, 894, 896, 902, 904, 905, 906, 907, 908 ve 1324 (Kısmen) parsellerde, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 11/02/2005 tarih ve 00399 sayılı 

kararıyla tescil edilen Koyunhisar Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, anılan 

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

iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 05/06/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat 

listeli sit paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Bursa Ġli, YeniĢehir Ġlçesi, Hamidiye (Koyunhisar) Mahallesi, Yassıbağlar Mevkii‘nde ve 

tapunun 22 ve 23 pafta, 894, 896, 902, 904, 905, 906, 907, 908 ve 1324 (Kısmen) parsellerde, 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 11/02/2005 tarih ve 00399 sayılı 

kararıyla tescil edilen Koyunhisar Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 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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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017 / 304 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017 / 6965 BURSA 

Balıkesir Ġli, Erdek Ġlçesi, Ormanlı Mahallesi, Köycivarı Mevkii‘nde, Çanakkale Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 26/05/2005 tarih ve 996 sayılı kararıyla, tapunun 101 

ada, 70 parselinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ve çevresinde yer alan 101 ada, 24, 68, 

69, 71 ve 67 parsellerinde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli sit alanlarının, anılan 

kurul kararı esas alınarak köĢe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 05/06/2017 tarihli raporu okundu, hazırlanan koordinat listeli sit paftası ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Balıkesir Ġli, Erdek Ġlçesi, Ormanlı Mahallesi, Köycivarı Mevkii‘nde, Çanakkale Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 26/05/2005 tarih ve 996 sayılı kararıyla, tapunun 101 

ada, 70 parselinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ve çevresinde yer alan 101 ada, 24, 68, 

69, 71 ve 67 parsellerde 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanların, anılan kurul 

kararı 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 yukarıdaki ilgili parsellere ―1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ ve 

―3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin konularak yapılan iĢlemin sonucundan Kurul 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.03.1 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 / 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017/ 3886 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mevkiinde bulunan, Bursa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.01.1993 tarih ve 2940 sayılı kararıyla, Priapos Antik 

Kentin 1. derece arkeolojik sit olarak tescilinin devamına, ayrıca sit sınırından karar eki haritada 

sınırları belirlenen alanın, antik kentin tahribini önlemek amacıyla koruma alanı olarak tesciline 

karar verilen, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.09.2000 tarih ve 6341 

sayılı kararıyla koruma bandı olan bu alanın 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar 

verilen, Kurulumuzun 26.03.2005 tarih ve 801 sayılı kararıyla 3. derece arkeolojik ait alanı 

sınırının, 2. derece arkeolojik sit olarak yükseltilmesine karar verilen, Çanakkale Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2007 tarih ve 3052 sayılı kararı ile ―…Kurulumuzun 

07.07.2005 tarih ve 1204 sayılı kararının ―5231 parselin 2.derece arkeolojik sit alanı dıĢında kalan 

kısmının ifrazına ait folyenin Kurulumuza iletilmesine‖ ait bölümünün iliĢkin alınan Bursa 

3.Ġdare Mahkemesinin 29.05.2007 gün 2007/921 Esas, 2007/732 sayılı kararına DanıĢtay‘dan 

temyiz sonucu gelene kadar uyulmasına, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.05.2006 

günlü raporda belirtilen hususlara iliĢkin hazırlanacak öneri haritanın Kurulumuza iletilmesinden 

sonra konunun değerlendirilebileceğine…‖ karar verilen, Kurulumuzun 04.7.2012 tarih ve 392 

sayılı kararıyla ―…Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mevkiinde bulunan, 

özel mülkiyete kayıtlı, Kurulumuzun 07.06.2012 tarih ve 358 sayılı kararıyla 2. derece arkeolojik 

sit alanında kalan kısmında ilgili Müze Müdürlüğünce sondaj kazısı çalıĢmaları tamamlanan 5230 

parselin kuzeybatı bölümünde 2863 sayılı Kanun kapsamında kalan taĢını-taĢınmaz herhangi bir 

kültür varlığına rastlanılamadığından, 2. derece arkeolojik sit sınırının karar eki paftada 

gösterildiği gibi 5230 ve 5231 sayılı parsel sınırına çekilmesinin uygun olduğuna…‖ karar 

verilen, Kurulumuzun 25.02.2014 tarih ve 1452 sayılı kararı ile ―…2.derece arkeolojik sit 

alanında kalan, 5231 nolu parselin deniz tarafında kalan sit sınırının kapatılması talebinin, 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarının 24.04.2013 tarihli raporu 

doğrultusunda kararımız eki paftada sınırlarının belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna…‖ karar 

verilen, Kurulumuzun 01.03.2017 tarih ve 3580 sayılı kararı ile ―… priapos antik kentinin 

2.derece arkeolojik sit alanı dıĢında kalan ve ilgili kurumcada parselasyonu yapılarak 1/1000 

uygulama imar planlarında gösterilen parseller ile bu parsellerin güneyinde kalan parsellerin 
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TUES kapsamında sit sınırlarının belirlenmesi amacıyla konunun Kurulumuz üyelerince yerinde 

incelenmesine, …‖ karar verildiği, yine Kurulumuzun 29.03.2017 tarih ve 3694 sayılı kararıyla 

―…-2.derece arkeolojik sit sınırının 6759-5231 parsel sınırından itibaren güney yönüne doğru 

uzanan kısmına iliĢkin karar eki krokide öneri 2.derece arkeolojik sit sınırı ile yerinde tespit 

edilen öneri 3.derece arkeolojik sit sınırlarına iliĢkin tespit-tescil çalıĢmalarının baĢlatılmasına, bu 

doğrultuda hazırlanacak öneri sit haritası ve tescil fiĢinin Kurulumuza iletilmesine, bu alanlarda 

tespit-tescil çalıĢmaları sonuçlandırılıncaya kadar herhangi bir inĢai fiziki müdahalelerde 

bulunulmamasına…‖ karar verilen, Priapos Antik Kentine iliĢkin tescil iĢlemleri baĢlatılan 

Kurulumuzun 29.03.2017 tarih ve 3694 sayılı karar eki krokide sınırları belirtilen alanlar ile sit 

sınırlarına iliĢkin hazırlanan öneri 2. ve 3. derece arkeolojik sit haritasının değerlendirilmesine 

iliĢkin; TEĠAġ Genel Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 

27.04.2017 tarih/E.926794, Bakanlığımız, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 

04.05.2017/E.90448 , 30.05.2017/E.108070, Çanakkale Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 09.05.2017 tarih/2091, Çanakkale Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

12.05.2017 tarih/E.3961, Karabiga Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 22.05.2017 

tarih/659, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 25.04.2017 

tarih/E.413406, Biga Kaymakamlığı, Malmüdürlüğünün 17.05.2017 tarih/300-951, Biga 

Kaymakamlığı, Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 05.05.2017 tarih/E.1103471 sayılı 

yazıları ve ekleri ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mevkiinde bulunan, Priapos Antik 

Kentine iliĢkin Kurulumuzun 04.07.2012 tarih/392, 25.02.2014 tarih/1452 sayılı kararları ile 

29.03.2017 tarih ve 3694 sayılı kararı doğrultusunda öneri 2.derece arkeolojik sit sınırı ile tespiti 

yapılan öneri 3.derece arkeolojik sit sınırlarının değerlendirilmesi sonucunda; 2. derece arkeolojik 

sit alanında uygulamaların hassas ve daha sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla TaĢınmaz Ulusal 

Envanter Sistemi Projesi kapsamında arkeolojik sit sınırlarının sayısallaĢtırılarak güncellendiği 

kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırlarının belirtildiği Ģekliyle 2. ve 3. derece arkeolojik sit 

olarak tesciline ve tescil fiĢinin uygun olduğuna, 3.derece arkeolojik sit sınırlarına iliĢkin geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının ―alana yönelik koruma amaçlı imar planı 

onaylanıncaya kadar kamu yatırımları ve zorunlu altyapı uygulamaları haricinde yeni inĢai ve 

fiziki hiçbir müdahaleye izin verilmeyecektir.‖ Ģeklinde belirlenmesine, arkeolojik sit alanlarında 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının geçerli olduğuna karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.08.1706 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 / 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017/ 3902 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Gelibolu Ġlçesi, Adilhan Köyü, Deniz Sahili Mevkiinde bulunan ve 

kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlenen alanın 3. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.07.10 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017 / 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017 / 3897 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ezine Ġlçesi‘nde yer alan Aleksandria Troas Antik Kenti sit sınırlarındaki 

çeliĢkilerin giderilmesi amacıyla Aleksandria Troas Kazı BaĢkanı baĢkanlığındaki bir ekip 

tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 1/5000 ölçekli sit haritasının uygun 

olduğuna, aynı incelemeler sonucunda tespit edilen ve aynı haritada gösterimi yapılan Akçakeçili 

Köyü 54,57 parsel arasında yer alan kilise kalıntısının bulunduğu alanın da 1. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.07.784 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017/ 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017/ 3896 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ezine Ġlçesi, Akköy Köyü‘nde bulunan Osmanlı Dönemi Seramik Fırınları 

ile hamamın bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa‘nın 6. Maddesinde belirtilen kriterleri taĢıdığı 

anlaĢıldığından kararımız eki 1/2000 ölçekli sit haritasında gösterimi yapılan sınırlar itibarıyla 1. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna karar 

verildi. 

 

 6233/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    1 TL
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2017/10363 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü

Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Çekince ile
Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10558 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci

Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER
— Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
— Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği

Yönetmeliği
— Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2017 Tarihli ve 7130-3 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/5/2017 Tarihli ve 2014/4153 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 21/6/2017 Tarihli ve 2014/4930 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 12/7/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Olağanüstü
Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar
yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


