
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 96. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İskenderun Teknik Üniversitesinden:
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun
Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere bir Yürütme Kurulu oluş-
turabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu;
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, enstitü mü-
dürleri,  yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye ve döner
sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyenin ka-
tılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2016 29801

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Ekim 2020
PAZAR

Sayı : 31264



Kayseri Üniversitesinden:
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayseri
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi” ibaresi “18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına
İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü ve geçici 1 inci maddesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir mu-
hasebe yetkilisi” ibaresi “döner sermaye işletme müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmek üzere görevlendirilen kişidir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim
Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci ve
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin
ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön
lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre
ile sınırlı değildir. Mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın akade-
mik takvimde belirlenen sınavlarının son günüdür.”

“(4) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Lisans programlarından yarıyıl sonu sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerin

mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınavlarının son günüdür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/3/2019 30702
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b) Lisans programlarından bütünleme sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerin me-
zuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen bütünleme sınavlarının son günüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İlgili yönetim kurulu tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Program dışı dersler (NI), öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2016 29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/10/2017 30211
2- 7/2/2018 30325
3- 1/10/2018 30552
4- 3/7/2019 30820
5- 26/1/2020 31020

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2017 29984

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/2/2018 30325
2- 8/10/2018 30559
3- 3/7/2019 30820
4- 26/1/2020 31020
5- 11/6/2020 31152

4 Ekim 2020 – Sayı : 31264                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Konya Teknik Üniversitesinden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer

Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi biriki-

mini tek bir çatı altında toplamak, bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek,
katma değer oluşturmak, sanayiye aktarmak ve ticarileştirmek, ayrıca bilim insanları ve sanayi
şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlan-
masını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının araştırma ve geliştirme yeteneklerinin
artırılmasını sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi işbirliğini teşvik

etmek.
b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak.
c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak.
ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak.
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d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlamak
ve akademik girişimciliği teşvik etmek.

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar
yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün belirleyeceği dört üye olmak üzere en
fazla 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kuruluna,
Müdür başkanlık yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katı-
lanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulan-

ması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma grup-
ları kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma gruplarının görevi kendiliğinden sona erer.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Konya Teknik Üniversitesinden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Konya Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Konya Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Yapay zeka alanında ulusal teknolojik ve bilimsel gelişime katkı sağlamak için araş-

tırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak.
b) Toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi ve ilgili araştırmacıların bu ihtiyaçlara yönelik

çözüm üretecek proje ve tezler üretmelerine katkı sağlamak için gerekli altyapı ve araştırma
desteği vermek.

c) İlgili merkezler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile iş birlikleri oluşturmak, disip-
linler arası çalışmaları koordine etmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yapay zeka konularında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, faydalı

model ve patentli ürün geliştirmek.
b) Yapay zeka konusunda ileri düzeyde araştırma yapma imkânı oluşturulması için araş-

tırma grupları oluşturmak.
c) Araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi için yapay

zeka konusunda yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programları ile sanayi ve akademiye
yönelik sertifika programlarını desteklemek.

ç) Üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlanmasına yönelik akademisyenler ile yüksek
lisans ve doktora öğrencilerinin yer alacağı ortak araştırma projeleri ve laboratuvarda istihdam
edilecek uzman kadro ile danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Yapay zeka çalışmalarını destekleyecek açık veri oluşturmak, temizlemek, işlemek,
yayım ve paylaşımı konusunda öncülük etmek ve yapay zeka ile ilgili faaliyetlerin çeşitli ka-
nallardan olabildiğince geniş bir kitleye tanıtılmasını sağlamak.

e) Kurslar, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve
uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri alanlarda yayımlamak.

g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversitenin

tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütül-
mesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman mü-
dür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri ken-
diliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını ve çalışma programını bu Yönetmelik
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını, yıllık
bütçe önerisi raporunu hazırlamak ve raporların Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını ta-
kiben Rektöre sunmak.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık
etmek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak projeler ger-
çekleştirmek.

f) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile tam zamanlı ola-

rak görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör ta-
rafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla üç üye olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya görev deği-
şikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda
en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçi-
rerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısı tutanakları Yönetim Kurulu kararı ile Danışma Kurulu
üyelerinin incelemesine sunulabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Araştırma, yayım, eğitim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kur-

mak, yapılacak görevlendirmeleri Rektörün onayına sunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Mer-

keze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim elemanları, diğer kurum ve kuruluşların yöne-
ticileri veya araştırmacıları ile bağımsız araştırmacılar arasından Yönetim Kurulu tarafından
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önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üye-
lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak,

önerilerde bulunmak.
c) Merkezin teknik, idari ve mali konularda yeterlilik sağlaması amacına uygun olarak

gerekli iş birliklerinin oluşturulmasını önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetlerini ve araştırmaları daha hızlı ve
verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma gruplarında görevlendirilecek olan personel, Üniversitenin ilgili bölümle-
rindeki tam zamanlı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülen tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.

4 Ekim 2020 – Sayı : 31264                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sinop Üniversitesinden:
SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesine bağlı Enstitüde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı Enstitüde yürütülen li-

sansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Enstitü Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenen yarıyıl

başlama/bitiş, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin tarihlerini belirten lisansüstü eğitim-öğretim
yılına ait takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
d) Anabilim dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili

mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Enstitü Mü-
dürüne karşı sorumlu olan anabilim dalı başkanını,

e) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en çok bir akademik takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Bütünleşik doktora: Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin lisans derecesine dayalı
olarak yürütülen doktora programını,

g) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik
etmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan
doktorasını tamamlamış öğretim elemanını, tezli yüksek lisans ve doktora programında ise öğ-
retim üyesini,

ğ) Ders dönemi: Öğrencinin tez hazırlama aşamasına geçmeden ders aldığı dönemi,
h) Enstitü: Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabi-

lim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile Ens-

titü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
j) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan

notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle he-
saplanacak değeri,

k) İkinci tez danışmanı: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışmasının gerektirdiği
durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiyi,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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m) Kredi sistemi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun ola-
rak ve AKTS’ye göre hesaplanan krediyi,

n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere Enstitüde kayıtlı olan lisans/yüksek lisans
mezununu,

o) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Tezli yüksek lisans/doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel bir çalışmayı,
r) Tez dönemi: Öğrencinin ders aşamasını başarı ile tamamlayarak tez hazırlamaya geç-

tiği dönemi,
s) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevlerini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en az üç öğretim
üyesinden oluşan komiteyi,

ş) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, labora-
tuvar, atölye ve benzeri etkinliklerin ders saatlerinin yarısının toplamından oluşan kredi biri-
mini,

t) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma
zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

u) Üniversite: Sinop Üniversitesini,
ü) Yarıyıl: Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her birini,
v) Yeterlik sınavı: Öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda

derinliğe sahip olup olmadığına yönelik yapılan sınavı,
y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
aa) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) İlgili anabilim dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun önerisi, Senato-

nun onayı ve YÖK kararı ile yeni lisansüstü programlar ve uzaktan öğretim programları açıla-
bilir.

(2) Bir programda, lisansüstü eğitim-öğretim yapılabilmesi için, o programla ilgili ana-
bilim dalında lisans eğitim-öğretimi yapılmakta olması şart değildir.

(3) Lisansüstü programlar, Enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak Enstitü
Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile Enstitünün bir anabilim dalına bağlı, o
anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(4) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri, Enstitü Kurulunca
onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla lisansüstü öğretim yapmak üzere bir
fakülte, yüksekokul, bölüm veya anabilim dalından farklı ad ve içerik taşıyan, disiplinlerarası
bir anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir anabilim dalının başkanı Enstitü Müdürü tarafından
atanır. Anabilim dalı başkanının görev süresi 3 yıldır.

(6) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak
üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar ilgili mevzuat
hükümlerine göre hazırlanan protokolle yürütülür.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 6 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, lisansüstü programlara alınacak öğrenci sa-

yısını ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince doldurulan öğrenci kontenjan talep formuna göre
üzerlerindeki öğrenci yükü ve araştırma imkânlarını dikkate alarak Enstitüye önerir. Lisansüstü
kontenjanlar Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adları, bu programlara
kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav
tarihleri ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her dönem başında
öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvurulara ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara

göre yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan
ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim dalının
görüşü doğrultusunda belirlenir.

(3) Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması
gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şun-
lardır:

1) Bir lisans diplomasına/YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına
veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES’e
eşdeğer sayılan bir sınavdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. 

3) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan şartı aranmaz.
b) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:
1) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuranların bir mezuniyet belgesine

ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya eşdeğeri sayılan bir sı-
navdan eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 veya eşdeğeri bir puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenecek puan ve mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar
anabilim dalı başkanlığının önerisi Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato kararı ile yükseltile-
bilir.

4) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek puana sahip
olmaları gerekir.
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5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları daha önceden aldığı puan türü veya
doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda doktora programına başvuru ya-
pabilir.

6) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil puan şartı aranmaz.
Öğrenci kabulü ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Başvurular, Enstitü tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir

ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not

ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm he-
sabında YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES pua-
nının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %40’ı, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak
toplanır. Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS, YÖKDİL’den veya ÖSYM tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yabancı dil belgesi bulunma-
yan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Adayın başarılı sayıla-
bilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. Doktora/sanatta ye-
terlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunları kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için; mezun olduğu li-
sansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tara-
fından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ALES puanı yerine he-
saplamalara dahil edilir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının
%50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat puanının
%20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının en az
70 puan olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/ve-
teriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları kapsamındaki adayların değer-
lendirme işlemleri için; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık
alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir
puan belirlenir ve ALES puanı yerine hesaplamalara dahil edilir.

ç) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programları dışında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan tezli yüksek li-
sans ve doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si,
mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ile yazılı, mülakat veya özel
yetenek sınav sonucu alınan puanın %20’si hesaplanarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi
için yazılı, mülakat veya özel yetenek sınavından en az 65 puan alması ve değerlendirme top-
lamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir.

d) Tezli yüksek lisans ve doktora programı başvuru değerlendirilmelerinde; taban pua-
nın üstünde puana sahip adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen konten-
janlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarılı aday sayısı kontenjan sayısını aştığı takdirde
sonraki adaylar başarı sırasına göre yedek olarak sıralanırlar. Sıralamada eşitlik halinde mezu-
niyet not ortalaması en yüksek olan adaya öncelik verilir.
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e) Enstitü Yönetim Kurulu, adayların değerlendirmesini yapmak üzere, öğrenci kabul
edecek anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen yedi öğretim üyesi içinden, yeterli ise çoğunluğu
ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş kişilik jüriler oluşturur. Jüri ilanda belirtilen
tarih, yer ve saatte toplanarak öğrencilerin değerlendirmesini yapar. Jüri üyeleri tarafından im-
zalanmış sonuç listesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç iki iş günü içinde Enstitü
Müdürlüğüne sunulur. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adayların başvuruları ilgili mevzuat hükümleri ve

Senato kararları esas alınarak yapılır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yük-
seköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya
doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve bilimsel hazırlık programına ilişkin diğer
esaslar Senato kararı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,

diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalı
başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve
bu konudaki diğer hükümler Senato kararı ile belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-
şarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları ve diğer usuller Senato kararı ile belirlenir.

Kesin kayıt
MADDE 13 – (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı

ile kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile kesin kayıt için istenilen
belgeler Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Başvuruda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.
(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların

yerine, başarı sırasına göre eksik kalan kontenjan kadar yedek adayların kayıtları yapılır. Süresi
içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler.

(4) Sahte, eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğren-
cilerin, kayıt işlemleri iptal edilerek haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yıl ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen

katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme iş-
lemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
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(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı veya öğre-
nim ücreti iade edilmez.

(3) Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yenileyemeyen öğrenci, ders
ekleme-bırakma süresi içerisinde mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği
takdirde ilgili programa kayıt yaptırabilir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilme-
yen öğrencinin, ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Bu durumda geçen
süreler kayıtlı bulunduğu programın azami süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Sorumluları, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesine

göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ilk kez
açılacak dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerden her yarıyılda açılacak olanlar ve dersi verecek öğ-
retim elemanları anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez
çalışması hariç, en fazla üç ders açabilir. Ancak bu sayı gerekli görülmesi halinde Enstitü Ku-
rulunun kararı ile arttırılabilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, doktorasını tamamlamış öğretim elemanları tarafından
verilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla da yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

Danışman
MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencilere, Üniversite kadrosunda bulunan veya 2547

sayılı Kanun kapsamında görevlendirilen öğretim üyeleri içerisinden bir tez danışmanı, tezli
yüksek lisans programında birinci yarıyıl, doktora programında ise ikinci yarıyıl içerisinde
anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencinin de talebi dikkate alınarak Enstitüye önerilir. Tez
danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programında birinci yarıyılın
sonuna kadar, doktora programında ise ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışmanlar, öğrencinin akademik başarısına, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda
bulunacak şekilde alan seçimlerine, ders tercihlerine ve tez konusunun belirlenmesine öğrenci
ile birlikte karar verir ve Enstitü ile ilgili resmî işlemleri zamanında yapmakla sorumludurlar.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu
ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü
programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(5) 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.
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(6) Gerekli hallerde tez danışmanı değişikliği, öğrencinin ve/veya tez danışmanı öğretim
üyesinin mazeretini belirtir yazılı dilekçesini anabilim dalına sunması üzerine, anabilim dalı
başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(7) Danışmanlara ilişkin diğer esaslar Senato kararı ile belirlenir.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, danışman öğretim üye-

sinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimleri ile bu alandaki son gelişmelerin ak-
tarılması, öğrencilere temel bilimsel araştırma teknikleri, araştırma ve yayın etiğinin öğretil-
mesi, akademik çalışma disiplininin verilmesi, çalışma alanı ile ilgili kaynakları izleyebilme
yeteneğinin kazandırılması amacını taşıyan uzmanlık alan dersi verilir.

(2) Öğrenciye birden fazla danışman atanmış olması durumunda uzmanlık alan dersi
yalnız birinci danışman tarafından verilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğretim üyesinin, ders açma isteğinin Enstitü Kurulunca kabul
edilip, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren açılmış sayılır ve öğrenci kayıt yaptığı
sürece öğretim elemanının izinli, görevli olduğu günler ve resmi tatiller dışındaki yarıyıl ve
yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Uzmanlık alan dersi her öğretim üyesi için, öğrenci sayısına bakılmaksızın, yüksek
lisans ve doktorada haftada dörder saat olarak açılır.

Seminer
MADDE 18 – (1) Seminerin amacı; öğrencinin çalışma alanı ile ilgili bir konuda ha-

zırladığı sunumu öğrenci ve öğretim elemanlarına sunmasıdır.
(2) Seminere ilişkin uygulama esasları Senato kararı ile belirlenir.
Ders alma
MADDE 19 – (1) Akademik yılı oluşturan her bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dersten olu-

şur. Öğrenciye, her dönem öğrencinin seçimi ve danışmanın onayı ile 30 AKTS kredisine kadar
ders aldırılır. Ancak daha önce almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu en fazla 36 AKTS kredilik
ders aldırılabilir.

(2) Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen dersler ile başarısız olunan dersin yerine farklı
bir ders alınırsa alınan bu dersler ilgili yarıyılın kredi yüküne dahil edilir.

(3) Lisansüstü öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde ders ekleme-çı-
karma yapabilir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenci başarısız olduğu derse bir sonraki yarıyıl öncelikli olarak

yeniden kayıt yaptırır. Devamsızlık nedeni ile başarısız olunan ders hariç, tekrarlanan dersler
için devam şartı aranmaz. Öğrenci, başarısız olunan dersin ilgili yarıyılda açılmaması, prog-
ramdan kaldırılması halinde başarısız olduğu dersin yerine başka lisansüstü ders alabilir.

(2) Lisansüstü öğrenciler, almış ve başarmış olduğu dersleri tekrar alamazlar.
Ders saydırma
MADDE 21 – (1) Bir öğrenci daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda alarak

başarılı olduğu dersleri (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) danışmanın görüşü, anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programda
alması gereken ders AKTS kredi sayısının en çok %50’sine saydırabilir.

(2) Ders saydırma başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, mazeretli ka-
yıtların son gününe kadar yapılabilir. Daha sonraki yarıyıllarda yapılacak ders saydırma baş-
vuruları dikkate alınmaz.

(3) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, lisansüstü eğitim programında alması gereken derslerin yerine sayılır.
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Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu olup, uzaktan eğitim

ve öğretim yapan programlar hariç öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik
derslerin %70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80’ine devam etmiş
olması gerekir.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınav

tarihleri anabilim dalı başkanlığınca dengeli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar;
ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı
hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Derslerde bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim elemanı yarıyıl süresince öğrencilerine
yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

(3) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme ve mazeret sınavlarının tarih ve yerleri
Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından öğrencilere ilân edilir.

(4) Öğrenciler, sınavlara ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(5) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.
(6) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere

giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.

(7) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara
mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler
girerler. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alı-
nır.

(8) Sınav sonuçlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde internet üzerinden
girilerek onaylı çıktılarının Enstitüye gönderilmesi gerekir. Sınav kâğıtları ve diğer dokümanlar
ilgili öğretim elemanı tarafından en az iki yıl süreyle saklanır.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, uygu-

lamalı çalışmalar ve ödev gibi çalışmalarda öğrencinin gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya
bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda,
100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye
hem puan hem de not olarak bildirilir. Öğrencinin başarı notu, ara sınav puanının %40’ının,
yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının %60’ının toplanması ile hesaplanır. Öğrencilere
duyurulmak üzere anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak bilgi vermek koşuluyla, öğrencinin
yarıyıl içinde yapacağı çalışmalar, sınav yerine ve/veya sınavlarla birlikte değerlendirilebilir.
Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en az CB, doktorada en az
BB olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:

Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
65-69 CB 2,50
50-64 FD 1,00
00-49 FF 0,00
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(3) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) M (Muaf): Öğrencilerin daha önce bir yükseköğretim kurumundan aldıkları dersler-

den muaf olmaları durumunda kullanılır.
b) G (Başarılı, Geçti): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin

başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.
c) K (Başarısız, Kalır): Uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, dönem projesinin

başarısızlık durumu için kullanılır.
ç) B (Ders Bırakma): Herhangi bir sebeple bırakılan/bıraktırılan dersleri belirtir.
d) S (Süren Ders): Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmasının dö-

nem içerisinde bitmeyerek devam etmesi durumunda kullanılır.
e) F1 (Devamsız): Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok, başarısız.
f) F2 (Devam etti): Yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.
g) FF, FD: Başarısız dersler için kullanılır.
Genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 25 – (1) GANO, öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu tarihten itibaren, kayıt-

landığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan
sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı
not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin M, G, K, B ve S notu aldığı
dersler dikkate alınmaz.

Notlarda maddi hata
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz öğrenci tarafından, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığına yazılı olarak yapılır. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata
tespit edilmesi durumunda, gerekçeli düzeltme ilgili öğretim elemanınca yapılır ve yapılan bu
düzeltme anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğüne ve öğrenciye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği, Senato tarafından
belirlenir.

(2) Yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleri ile
yürütülebilir.

(3) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları şek-
linde de düzenlenebilir. Bu programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan protokolle
yürütülür.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izin hususları ile geçiş şart-
ları Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on
ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak en az doktora dere-
cesine sahip bir öğretim elemanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre
MADDE 29 – (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.

Dönem projesi
MADDE 30 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu akademik takvimde

belirtilen süreye kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim dalı başkanlığına
sunar. Proje konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi ilgili yarıyılda alınan derslerle birlikte de yürütülebilir. Dönem pro-
jesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde ha-
zırlayıp bağlı bulunduğu anabilim dalı vasıtasıyla Enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eği-

tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
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(2) 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.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 35 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu Etik Kurul

Onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul Onayı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı tarafından en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerilir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği aynı usul ile akademik takvimde belirtilen tarihe kadar
yapılır.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, elde ettiği so-

nuçları Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, akademik takvimde belirtilen ta-
rihe kadar tezini Enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez savunma sınav jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile atanır. Tez yazım kılavuzuna uygun yazılmayan tezlerin savunma
jürileri oluşturulmaz.

(3) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kuru-
munun ilgili anabilim dalından olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. İki
danışmanlı tezlerde ikinci danışman beş kişilik jüride yer alabilir, ancak üç kişilik jüride yer
alamaz.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşünü, teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi Enstitüye teslim
eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(5) Tezler Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönde-
rilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 37 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav jüri tarafından
belirlenen, anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan edilen tarihte
tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili ana-
bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz.
İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı ta-
rafından Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek 15 gün içinde ikinci bir sınav
yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu
karar verir.

(3) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden ince-
leyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim dalı baş-
kanlığına teslim eder. Tez savunma sınavı, karar aşaması dışında dinleyiciye açık olarak yapı-
labilir. Ancak sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir, jürinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişiklik
yapılabilir. Bu karar ve jüri üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporları ilgili anabilim dalı
başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde, Enstitüye bildirilir.
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(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi red-
dedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş
olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek lisans
diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezini veya Enstitü tarafından istenilen diğer belgeleri teslim etmeyen öğrenci kayıtlı
olduğu programı tamamlamış sayılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

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

Ders ve kredi yükü
MADDE 40 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42
ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Ancak lisans programından alınan dersler doktora
ders yüküne sayılmaz.

(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı tümleşik doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir.
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Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de ta-
mamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak
başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.

(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 tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve semi-
nerini başarı ile tamamlayan ve doktora yeterlik dersine kayıt yaptıran öğrenciler başvuruları
halinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavları yılda iki kez ve akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın (lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sına-
vına girmesi gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığınca anabilim dalında sürekli görev yapan
öğretim üyeleri arasından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik doktora
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi; ilgili anabilim
dalı başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Anabilim dalı başkanının yeniden atanması veya üye-
lerden birinde değişikliğin gerekli olması halinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komitenin görev süresi başlar.

(4) Doktora yeterlik komitesi, üyeleri arasından birini başkan seçer. Başkan, komitenin
düzenli çalışmasından ve sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alan-
lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tarih, yer ve saati ilgili anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Doktora ye-
terlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan
öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten, sözlü sınav süresi yarım
saatten az olamaz.
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(6) Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ve sınav evrakı,
anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.

(7) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölüm-
lerden bir sonraki yarıyıl tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, kayıtlı olduğu programda alması gereken asgari AKTS ders kredisinin
(uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç) üçte birini geçmemek üzere fazladan ders almasını
isteyebilir. Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İki danışmanlı tezlerde
ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir. Tez önerisi savunması ile takip eden tez izleme
toplantıları bu komite tarafından yapılır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı
başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme raporu
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini, çalışma planını ve etik kurul onayı ge-
rektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak
savunur.

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

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul ve
red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını
izleyen üç gün içinde tutanakla Enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim dalı başkanlığının gö-
rüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atana-
bilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Programa aynı danışman ve tez izleme komitesi
ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; farklı bir danışman, tez konusu veya tez izleme
komitesi ile devam etmek isteyen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Kabul edilen tez önerisi gerekli ise etik kurul onayı alındıktan sonra, Enstitü Yöne-
tim Kurulu kararı ile onaylanır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için:
a) Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere ol-

mak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir.
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b) Tez izleme komitesi, ilan edilen tarihte toplanarak tez çalışmasını başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bu-
lunmadan tez izleme komitesince ilan edilen tarihte toplantıya katılmayan öğrencinin tez ça-
lışması başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tez önerisinde savunulan rapor, tez izleme komitesi ara raporu olarak değerlendiril-
mez.

ç) Tez çalışması dersi alınmadan tez izleme komite raporu sunulamaz ve iki rapor arası
en az üç ay olmalıdır.

(7) Kabul edilerek onaylanan tez önerisinde değişikliğin gerekli olması halinde, tez iz-
leme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Enstitüye sunar. Komite üyelerinin imza-
larını taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 45 – (1) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; tez ko-

nusu ile ilgili en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması
veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması ve ilgili makalede Üniversitenin
adının geçmesi gerekir.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde tamamlayarak danışmanına
sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim
eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asil ve iki yedek
üyeden oluşur. Yedek jüri üyelerinden ve tez izleme komitesi dışındaki asil üyelerden en az bi-
rinin ilgili anabilim dalından ve başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalından
olması gerekir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tarafından hazırlanan tezler, Enstitü Müdürlüğünce belirlenen esaslara göre
jüri üyelerine gönderilir.

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

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 46 – (1) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı,
jüri tarafından belirlenen, anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. İlan
edilen tarihte tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendi-
rilir.

(2) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili ana-
bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz.
İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim dalı ta-
rafından Enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir
sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Ku-
rulu karar verir.
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(3) Jüri üyeleri, öğrencinin sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden incele-
yerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü ilgili anabilim dalı baş-
kanlığına teslim eder. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Karar aşaması
dışında tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez savun-
ma sınav jürisinin uygun görmesi halinde tez başlığında değişikliğe gidilebilir. Bu karar ve jüri
üyelerinin hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporları anabilim dalı başkanlığınca tez sa-
vunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

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

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 41 inci maddenin beşinci fık-
rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha 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.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

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

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izin
MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli maze-

retlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve Enstitü Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul ede-
ceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla,
tezli yüksek lisans programları için iki yarıyıla, doktora programları için dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında
öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.

(2) Öğrencilere; askerlik görevleri, Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bi-
limsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılmaları halinde, bir yılı geç-
memek üzere faaliyetin süresi kadar izin verilebilir.
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(3) Öğrenci kayıt dondurduğu/izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez,
sınavlara giremez. Kayıt dondurma/izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç derslerin başlamasına
kadar yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağ-
lanır.

(5) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

İlişik kesilme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine geti-

rememe, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olma, tez savunmasına girmeme
veya tezini süresinde Enstitüye teslim etmeme durumları dışında, aşağıdaki hallerde lisansüstü
öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezası almış olanlar,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek
zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş
olanlar,

c) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla gi-
denler.

Disiplin işlemleri
MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve ilan
MADDE 51 – (1) Her türlü tebligat, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan adresi-

ne, gönderilmek suretiyle yapılmış sayılır. Eğitim-öğretim süresince Enstitü tarafından yapılan
ilan ve duyurular, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversiteler-

arası Kurul, Senato, Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 17/1/2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede dok-

tora programlarında kayıtlı olan öğrencilere 45 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygu-
lanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7821 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7822 

—— • —— 
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7888 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7855/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/2/1-1 



4 Ekim 2020 – Sayı : 31264 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7855/3/1-1 

—— • —— 
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/4/1-1 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/5/1-1 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/6/1-1 

—— • —— 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/7/1-1 



4 Ekim 2020 – Sayı : 31264 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31 

 

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/8/1-1 

—— • —— 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/9/1-1 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/10/1-1 
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İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/11/1-1 

—— • —— 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/12/1-1 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/13/1-1 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/14/1-1 

—— • —— 
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/15/1-1 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/16/1-1 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/17/1-1 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/18/1-1 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/19/1-1 
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/20/1-1 

—— • —— 
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/21/1-1 

—— • —— 
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/22/1-1 
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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7855/23/1-1 

—— • —— 
Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7916 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7856 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7857 

—— • —— 
İnebolu. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7868 
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Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7804 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7805 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7810 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PANCAR KUYRUĞU SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda Tahmini 8.500 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 0312 293 44 00 - Faks: 0312 243 90 78 

   ankaraseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tahmini 8.500 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi 

b) Yapılacağı yer : Ankara Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.10.2020 Cuma Günü, Saat 14:00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 118,00- TL 

(Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18. Km 

Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.3. Teklifler en geç 16.10.2020 Cuma Günü, Saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere 

isteklilerce belirlenecektir. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

7.2. Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7891/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 
“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(ECO-WB4-YAPIM-01) 
1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Alman Kalkınma Bankası 
(KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan (ECO) 
İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında 
kullanılmak üzere kredi almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 
firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 
anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve 
usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 
kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi - (ECO-WB4-YAPIM-01) 
İstanbul İlinde 2 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir. 

ECO-WB4-YAPIM-01 
S. No İli İlçesi Yapının Adı - Adresi 

1 İstanbul Beşiktaş 
Mahmut Erseven İlkokulu 
Emirhan CAD. Setüstü sok. No: 1 Dikilitaş-Beşiktaş 

2 İstanbul Beşiktaş 
Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu 
Yeni Gelin Zerde Sok. No: 4 Dikilitaş -Beşiktaş 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir. 

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki 2017-2018-2019 yıllarının, Yeminli Mali 
Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları 
kullanılmak sureti ile 2020 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 35.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda beyan ettiği inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya 
yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem 
neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına 
düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel 
ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından 
düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama 
ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Konut satış faturalarının inşaat cirosu olarak kabul 
edilmesine yönelik olarak; "Yapı kullanım belgesi" tarihindeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından belirlenen yapı satış m2 maliyeti ile belgede yazılı yapı alanının çarpılmasıyla 
hesaplanan rakam konut satış fiyatı olarak kabul edilir. 

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2015-2019) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici veya ortak girişim ortağı olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum 
ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile 
kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme 
belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye 
sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay 
alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve 
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karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 7.000 m2 yeni bina inşaatı 
(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun 
olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar 
alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli 
sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.000.000 TL 
olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler 
bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği 
sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında 
istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması 
gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde 
yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır. 

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli 
görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 
%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 
ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet 
belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 
arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 600.- TL karşılığında aynı adresten satın 
alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul 
Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (ECO-WB4-YAPIM-01) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde 
başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 
teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 
800.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 05 Kasım 2020 günü 
saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 
saatte aşağıdaki adreste açılacaktır 

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti 
İstanbul Valiliği 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 
Tel : +(90) (216) 505 55 00 
Fax : +(90) (216) 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
Web : www.ipkb.gov.tr 7837/1-1 
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GENEL TEDARİK İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK 

PROJESİ İNŞAAT İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN GENEL TEDARİK İLANI 

Türkiye Cumhuriyeti, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan 

(ETDB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinin finansmanı için 

40.000.000 Avro değerinde kredi başvurusunda bulunmuştur. Bu krediden elde edilen miktarın 

proje dahilinde alınacak inşaat işleri ödemeleri için kullanılması planlanmaktadır. 

Proje aşağıdaki bileşen altında imzalanan sözleşmelerden oluşmaktadır. 

B Bileşeni: Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması 

• Kamu Okullarının Yeniden Yapımı (10 okul) (B1) 

ETDB kredisi tarafından finanse edilen sözleşmelerin tedariği Dünya Bankası’nın Ocak 

2011 tarihinde yayınladığı, Temmuz 2014 tarihinde revize ettiği “IBRD İkrazları ve Uluslararası 

Kalkınma Ajansı (IDA) Kredileri kapsamında Tedarik” kılavuz kitapçığında yer alan yöntemlere 

uygun olarak yürütülecek ve kılavuz kitapçığında tanımlanan tüm teklif sahiplerine açık olacaktır. 

Dünya Bankası’nın ulusal açık rekabetçi ihale yöntemi (NCB) altında ihalesi 

gerçekleştirilecek sözleşmelerin satınalım ilanları, T.C. Resmî Gazetesi’nde, İstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi’nin resmi internet sitesinde (www.ipkb.gov.tr) ve ulusal gazetelerde 

duyurulacaktır. 

İletişim Bilgileri 

Uygulayıcı Kurum 

Direktör; K. Gökhan ELGİN 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6 

Üsküdar/İSTANBUL 

Tel : +90 216 505 55 00 

Faks : +90 216 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 7838/1/1-1 

  



4 Ekim 2020 – Sayı : 31264 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE 

ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROJECT 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE FOR WORKS CONTRACTS 

The Republic of Turkey has applied for financing in the amount of EURO 40,000,000 

equivalent from the ECO Trade and Development Bank (ETDB) toward the cost of the Istanbul 

Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project, and it intends to apply 

part of the proceeds to payments for works to be procured under this project. 

The project will include the following component 

Component B: Seismic Risk Mitigation for Public Facilities 

• Reconstruction of 10 Public Schools (B1) 

Procurement of contracts financed by ETDB will be conducted through the procedures as 

specified in the World Bank Guideline; “Procurement of Good, Works and Non-Consulting 

Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Barrowers” dated January 

2011 and revised July 2014 and is open to all eligible tenderers as defined in the guideline. 

Specific procurement notices for works contracts to be bid under the World Bank’s 

national competitive bidding (NCB) procedures will be announced, as they become available, 

Turkish Official Gazette, IPKB’s official website at www.ipkb.gov.tr, and National Gazette. 

Contact information: 

Implementing Agency 

Mr. K. Gökhan ELGİN (Director) 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yanyolu No: 6 

Üsküdar/İSTANBUL 

Tel : +90 216 505 55 00 

Fax : +90 216 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

  7838/2/1-1 
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YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İşin Adı: Yarı Mekanize Sistem yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020 / 518014 

Dosya no : 2021094 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

   Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yarı Mekanize Sistem yedekleri temini (3 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

   Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

   Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21.10.2020 Çarşamba günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. … 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif tüm kalem malzemeler eş çalıştığından dolayı 

toplamda en düşük esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.10.2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 7839/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan 
tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmî Gazete 
tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta 
yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen 
şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları 
taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) 
olarak hazırlayarak Rektörlüğe, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren 
açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, 
Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF 
formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 
dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, 
bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 
adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak hazırlayarak ilgili 
Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 
Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, 
Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI 
KADRO 

UNVANI 
ADET 

İşletme 

Fakültesi 

İşletme (İngilizce) 

(Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak. 

Uluslararası denetim standartları ve etik alanlarında 

akademik çalışmalar yapmış olmak). 

Doç. Dr. 1 

İletişim 

Fakültesi 

Medya ve İletişim 

(Gazetecilik ve Halkla İlişkiler alanında doktorasını 

tamamlamış olmak. Gazetecilik ve Medya Çalışmaları 

alanında doçentlik unvanını almış olmak. Etnik medya 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak). 

Prof. Dr. 1 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 

(Doktora ile doçentlik unvanlarını elektrik-elektronik 

mühendisliği alanında almış olmak. Enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji sistemleri üzerine akademik çalışmalar 

yapmış olmak). 

Prof. Dr. 1 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%30 İngilizce) 

(Lisansını, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Mimarlık 

alanında tamamlamış olmak. Yapı Bilgi Modellemesi 

(BIM) alanında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders 

verme tecrübesine sahip olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

 7840/1-1 



4 Ekim 2020 – Sayı : 31264 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

26.09.2019 tarihli ve 225159 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Sarıtaş Antalya Yapı Denetim A.Ş.’nin sorumlu denetim elemanı Taner TUNALI (Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi, Denetçi No: 6487, Oda Sicil No: 6541) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 09.09.2020 tarihli ve 

E.2019/1941-K.2020/1494 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, 

02.10.2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Taner TUNALI hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlem 17.09.2020 tarihli ve 195694 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7841/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Küçükkuyu Ayvacık İlçesi, 255 Ada, 2 parsel üzerindeki 983818 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen 6009 Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 

1426 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı 

Mahmut Riza GİRGİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7109, Oda Sicil 

No: 28400) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 

19.06.2020 tarihli ve E.2019/1524-K.2020/991 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 07.07.2019 tarihli ve 30824 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 

idarî işlemin, Truva Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Mahmut Riza 

GİRGİN hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 22.09.2020 tarihli ve 195887 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  7841/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

03.03.2020 tarihli ve 55773 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Akran Yapı Denetim Ltd. Şti. ve BARAN Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin sorumlu denetim elemanı 

Yalçın ODACI (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 6372, Oda Sicil 

No: 20526) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 

11.09.2020 tarihli ve E.2020/654-K.2020/1152 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" 

hükmedildiğinden, 06.03.2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yalçın ODACI 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 29.09.2020 tarihli ve 201994 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  7841/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 881 ada, 4 parsel üzerindeki 1545178 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Sarıtaş Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı olan Çağlar AKSU (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23948, Oda Sicil No: 66068) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli ve 

E.2020/266-K.2020/1459 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

03.08.2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Çağlar AKSU hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin, kuruluş ortaklığına ilişkin kısmı 29.09.2020 tarihli ve 202069 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  7841/4/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

12.11.2019 tarihli ve 265441 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ nin sorumlu denetim elemanı Mehmet DENİZ (Mimar, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8536, Oda Sicil No: 4106) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 17.09.2020 tarihli ve E.2020/100-K.2020/1481 

sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.11.2019 tarihli ve 30951 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet DENİZ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 29.09.2020 

tarihli ve 202167 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  

  7841/5/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bolu İli, Merkez İlçesi, 1963 ada, 15 parsel üzerindeki 1296959 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 6194 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı 1384 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Bolu Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Hüseyin 

ÖZSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4231, Oda Sicil No: 10638) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 10.09.2020 

tarihli ve E.2020/41-K.2020/1529 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 08.10.2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan 

idarî işlemin, Bolu Köroğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Hüseyin 

ÖZSOY hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 29.09.2020 tarihli ve 203379 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  

  7841/6/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Meram İlçesi, 18J2 pafta, 27103 ada, 2 parsel üzerindeki 1093185 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 37785 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1881 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 2020/316 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 10.09.2020 tarihli 

ve E.2020/316-K.2020/1458 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Başakkent Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 01.10.2020 tarihli ve 207021 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 7896/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Adana 4. Tüketici Mahkemesinin 2019/654 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 7909/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.07.2020 tarihli 9454-23 ve 9454-24 sayılı 

kararları ile BAY/939-82/39107 lisans sahibi “Ziya Gökalp Mah. Adana Cad. No: 271 /1 Ereğli 
Konya” adresinde mukim Ereğli Petrolcülük Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 11.12.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt 
ikmali yapılması ve kurulu otomasyon sistemine müdahale edilmesi fiillerinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-TL ve 100.520,-TL olmak üzere        
toplam: 225.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam:225.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 7858/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.07.2020 tarihli 9454-27 sayılı kararları ile 

BAY/939-82/27626 lisans sahibi “Oruçlu Mah. Oruçlu Sok. No: 55 Pamukova Sakarya” 
adresinde mukim Kayı Nakliyat Otomotiv Petrol İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 12.05.2017 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine 
yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 87.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 87.814,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 
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2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 7858/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.02.2020 tarihli 6938-47 sayılı kararları ile 

BAY/476-234/10943 lisans sahibi “Adana Çevre Yolu 1 Km Kar-Pet Petrol Dinlenme Tes. 
Karapınar Konya” adresinde mukim Kar-Pet Petrol Ürünleri Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 24.02.2012 ve 25.02.2012 tarihlerinde yapılan denetimlerde kullanıcılar 
haricinde yeniden satış amacıyla satışta bulunması ve gerekli şart ve seviyede ulusal marker 
içermeyen akaryakıt ikmal etmesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında 
toplam 231.073,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz 
konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 231.073,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 7858/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No: 44 Daire: 22 Maltepe/İstanbul adresinde 03.08.2017 

ve DAĞ/7220-5/38846 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Maxi Enerji Anonim 
Şirketi’nin, Ocak 2019 tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti 
yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci 
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip 
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Maxi Enerji 
Anonim Şirketi nezdinde 04.03.2020 tarihli ve 11863 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 08.06.2020 tarihli ve 806 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan İskele Mah. Barbaros Cad. Muammer Mehmet Bey İş Merkezi No: 20g Edremit/ 
Balıkesir adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz 
konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 
Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde 
gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7858/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Antalya-Ankara Yolu 8. Km. Çobansaray Köyü Mahallesi Dinar/Afyonkarahisar 

adresinde 15.07.2013 ve BAY/939-82/32916 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Öz Cemre 
Akaryakıt Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 24.10.2018 tarihinde kurulu 
otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Öz Cemre Akaryakıt Nakliyat İnşaat 
Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 06.01.2020 tarihli ve 449 sayılı Başkanlık Oluru 
kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 12.03.2020 tarihli ve 408 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Çobansaray Köyü Ümmü Soytürk Apt. No: 222/1 Dinar/Afyonkarahisar adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur.  7858/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Merkez Mahallesi 5032 Sokak Konak İnş. No: 9/1 Karaköprü/Şanlıurfa adresinde 

25.09.2020 ve MYĞ/5718-1/35848 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Pentan Petrokimya 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, 18.06.2019 tarihinde madeni yağ tesisinden alınan satışa hazır 
ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Pentan Petrokimya Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi nezdinde 28.05.2020 tarihli ve 21914 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan 
soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 01.07.2020 tarihli ve 1042 sayılı Soruşturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 

adresi olan Tellidere Mah. 72140 Sok. No: 12/11 Seyhan Adana adresine gönderilmesine rağmen 

ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 

içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 

dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7858/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.07.2020 tarihli ve 9443-15 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/35658 lisans sahibi “Kazım Karabekir Cad. 704/36 Bornova Bornova İzmir” 

adresinde mukim Tutarlar Petrolcülük İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 

işletilen tesiste 30.04.2018 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine yansımayan 

akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 

hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, 

söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine 

tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 

tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 

kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 

tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 

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

yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 

açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 

idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 

başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 7858/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarihli ve 8124-1 sayılı Kararı ile 

“Yenicamii Mah. Altümsek Sok. İç Kapı No  3 Dış Kapı No: 17 Söke Aydın” adresinde mukim 
Elg Enerji Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 2016-2017 
yıllarında yapılan denetimde lisans almaksızın akaryakıt dağıtım faaliyetinde bulunulması fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.254.504,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.254.504,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1-  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 7858/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11.06.2020 tarihli ve 9388-42 sayılı kararı ile 

BAY/939-82/39941 lisans sahibi “No: 1 A/A İnceçayır Köyü Merkez Yozgat” adresinde mukim 
Oldem Akaryakıt Gıda İnşaat Malzemeleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 15.10.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali 
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,- TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 125.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 
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2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 
 7858/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli 9354-24 ve 9354-25 sayılı 

Kararları ile BAY/939-82/37623 lisans sahibi “Karabük Yolu 25. Km Gerede Bolu” adresinde 
mukim Akdağlı Akaryakıt Otomotiv Turizm İnşaat Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 
23.01.2018 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ve lisansın 
verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması fiillerinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında 125.000,-TL ve 100.521,-TL olmak üzere toplam:225.521,-TL tutarında 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararlarda belirtilen toplam 225.521,- TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1 - 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2 - Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu, 

3 - 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4 - Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5 - Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6 - Süresi içerisinde ödenmeyen 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. 

 7858/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7871/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7843/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kayseri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


