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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK
ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ih-

tiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin
sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük öl-
çekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana ge-
len kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmak-
sızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların
belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması

öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu üretim tesis-
lerinin kurulmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesine,

b) Lisanssız üretim kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin ihti-
yaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak uygula-
maya,

c) Lisanssız üretim ile ilgili üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde bulunan gerçek
veya tüzel kişiler ile ilgili şebeke işletmecilerinin hak ve yükümlülüklerine,

ç) Lisanssız üretim yapan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan
üretim tesislerinin denetlenmesine,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-
nununun 14 üncü maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakla-
rının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak

şekilde dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,
b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesini,
c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde be-

lirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini,
ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) Bu Yönetmelik kapsamındaki kojenerasyon tesisi: Bakanlıkça belirlenen verimlilik

değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon ve trijenerasyon tesisini,
e) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde

veya tüketim birleştirme kapsamında, bağlantı anlaşması uyarınca dağıtım veya iletim sistemine
bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya da 25/9/2002 tarihinden önce imzalanmış
yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım veya iletim sistemine bağlı, elektrik enerjisi tü-
keten birim, tesis ya da teçhizatı,

f) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin veya dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansında
tanımlanan bölgeyi,

g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) EİGM: Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,
h) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp müteakip takvim

ayının başlangıcına kadar olan süreyi,
ı) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi

bulunmayan yerlerde ilgili büyükşehir belediyesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığını,
i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul

kararlarını,
j) İlgili diğer mevzuat: Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlıklar tarafından çıkarılan ilgili yö-

netmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeleri,
k) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans

kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre TS, EN, IEC, ISO ve diğer uluslararası standartları,
l) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiyi,
m) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer

düzenlemeleri,
n) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu

bilginin amacına uygun olarak incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik
posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

o) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
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ö) Mahsuplaşma: Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin bir-
birinden düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması
işlemini,

p) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe
ve altında olan kojenerasyon tesisini,

r) OG: Etkin şiddeti 1000 V üstünden 36 kV’a kadar olan (36 kV dahil) gerilim sevi-
yesini,

s) Piyasa işletmecisi: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,
ş) Şebeke: Bu Yönetmelik kapsamındaki tüketim tesisinin bağlantı noktasına göre ile-

tim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,
t) Teknik değerlendirme raporu: Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim sahalarının

etkin kullanılmasına ilişkin EİGM tarafından yapılan değerlendirme sonucu hazırlanan raporu,
u) Teknik etkileşim izni: Teknik etkileşim analizi neticesine göre, ilgili kurumlar tara-

fından olumlu veya şartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kişilere verilen rüzgar türbini kurma
iznini,

ü) YEKDEM: 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenile-
nebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kap-
samındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi
tüzel kişilerin bizzat ve bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim
yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği
fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme me-
kanizmasını,

v) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyo-
kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan
enerji kaynaklarını,

y) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

z) YG: Etkin şiddeti 36 kV’un üstündeki gerilim seviyesini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim tesisinin bağlantısı çift yönlü sayaçtan önce,

tüketim tesisi tarafına yapılmış ise ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir.
(3) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.
Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak

kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:
a) İmdat grupları,
b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri,
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı

tarafından belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisleri,

ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi
ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,

d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,
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e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak

üzere kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan

tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde,
teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde hidrolik kaynağa dayalı ku-
rulan üretim tesisleri,

ğ) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı
tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağ-
lantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme güçleri toplamı
ile sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve işletilen
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri.

(2) Önlisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynakla-
rından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik
enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi ara-
cılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilir.

(3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerinin su kullanım hak-
kına ilişkin işlemler, su kullanım hakkının elde edilmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde so-
nuçlandırılır.

(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde
bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi veya aynı
ölçüm noktasında birden fazla kojenerasyon tesisi kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim
tesisi için birinci fıkranın (c) bendi kapsamında kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü, birinci fıkranın (c) bendi kapsa-
mındaki azami kapasiteden fazla olamaz. Bir gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir tüketim
tesisi için sadece bir adet mikrokojenerasyon tesisi kurabilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim
tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur.

(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f), (g) ve (ğ) bentleri kapsamında yer alan üretim
tesisleri için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında; şebekeye bağlanacak üreticilerle yapılacak bağlantı ve
sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, ilgili şebeke işletmecisinin görüşü
alınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen genel hükümler ilgili şebeke işletmecisinin ve
Kurumun internet sayfalarında yayımlanır.

İlgili teknik mevzuat kapsamındaki işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinin projelendirilmesi,

kurulumu, sisteme bağlantısı, kabulü, işletmesi, bakımı ile gerekli görülmesi halinde test ve
deney faaliyetleri ilgili standartlarda ve ilgili teknik mevzuatta tanımlandığı şekliyle yürütülür.

(2) Üretim tesisi sahibi, birinci fıkrada tanımlanan hususlara uymakla ve ilgili teknik
mevzuatın ve ilgili standartların gerektirdiği koşulları sağlamakla yükümlüdür.

(3) İlgili teknik mevzuatın ve ilgili standartların gerektirdiği koşulları sağlamayan üre-
tim tesislerine ilişkin olarak;

a) Esasa ilişkin olan veya can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli veya elektrik sis-
teminin güvenliğini etkileyen riskli durumlarda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili
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şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden
ayrılır ve ayrılma gerekçeleri üretim tesisi sahibi kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bil-
dirilir.

b) Sistemin veya üretim tesisinin işletmesini ve tesisat güvenliğini etkilemeyecek şekilde
esasa ilişkin olmayan veya can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli olmayan veya elektrik
sisteminin güvenliğini etkilemeyen durumlarda, ilgili şebeke işletmecisi tarafından aykırılığın
giderilmesine ilişkin bildirimin yapılmasını izleyen 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi
halinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi şebekeden ayrılır. Söz konusu aykırı-
lığın giderilmesi durumunda üretim tesisi 3 işgünü içinde sisteme yeniden bağlanarak işletmeye
alınır.

(4) Üretim tesisi, can ve mal emniyetinin sağlanması için kısa devre arızası veya şebe-
kenin enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktası itibarıyla şebekeden izole hale getirilir ve
şebekeye enerji verilmez. Şebekenin bir bölümünü içerecek şekilde adalanmaya müsaade edil-
mez. Bu durumda bağlantı noktası itibarıyla şebekeden izole hale gelen üretim tesisi, izole
kalan tüketim tesisi bölümünü şebekeden bağımsız olarak besleyebilir.

Bağlantı esasları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra kap-

samında belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili şebeke işletmecisi, üretim
tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut kapasi-
tesine göre üretim tesisini OG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir. Bağlantı
başvurusu talebi, ancak ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuat hükümleri kapsamında redde-
dilebilir ve red gerekçeleri başvuru sahibine red kararı ile yazılı olarak bildirilir.

(2) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesis-
lerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün ilgili şebeke işletmecisine ait bir transformatör
olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemez. Transformatörün başvuru sahi-
bine ait olması durumunda, söz konusu kapasite azami transformatör gücü kadar olur.

(3) 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin baş-
vurular hariç olmak üzere ilgili şebeke işletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG se-
viyesinde bir kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-3’te yer alan tabloya göre
belirlenir.

(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının;
a) (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri, bu tesisler ile ilişkilendirilecek tü-

ketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde,
b) (d) bendi kapsamında kurulacak kojenerasyon tesisleri, kurulu gücüne bağlı olarak,
iletim sistemine bağlanır. Bu fıkra kapsamında iletim sistemine bağlanacak üretim tesisi

başvuruları için bu Yönetmelikte dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisi başvurularında da-
ğıtım şirketince yürütülmesi öngörülen iş ve işlemler, aynı şekilde TEİAŞ tarafından yürütülür.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerine ilişkin başvurular için evrak
yönünden yapılan değerlendirmenin ardından TEİAŞ’tan trafo merkezi özelinde arıza akım limiti
konusunda görüş alınır. TEİAŞ ilgili talebe ilişkin görüşünü, talebin kendisine geliş tarihinden
itibaren on beş gün içinde sonuçlandırır.

(6) TEİAŞ tarafından ilgili trafo merkezine ilişkin arıza akım limitinin aşıldığının bildi-
rilmesi halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade
edilir.
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(7) Bağlantı noktasındaki trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattının geçici
kabulü yapılmamış ise bu Yönetmelik kapsamında başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular her-
hangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için dördüncü fıkrada tanımla-
nan istisnalar dışında trafo merkezlerine doğrudan bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz.

(9) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisi, söz konusu üretim tesisinin ku-
rulacağı dağıtım bölgesi dışında yer alan başka bir dağıtım sistemine bağlanamaz.

(10) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kurulacak olan üretim tesis-
lerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı anlaşma-
sındaki sözleşme gücünden fazla olamaz.

(11) 23/3/2016 tarihinden önce toplulaştırılarak veya tekli de olsa münhasıran lisanssız
üretim tesisleri için verilmiş olan bağlantı görüşleri çerçevesinde yapılmış olan ve 17/1/2018
tarihi itibarıyla ilgili şebeke işletmecisince henüz devralınmayan, dağıtım tesisi niteliğini haiz te-
sisler üzerinden üretim tesislerine ve/veya lisanssız üretim tesisiyle ilgili olmayan tüketim tesis-
lerine bağlantı görüşü verilmesi halinde, söz konusu tesislerin ortak kullanım haline gelen kısmı
28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sis-
tem Kullanım Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından iz be-
delle devralınır.

(12) Geçici bağlantı kapsamındaki tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kişilerce bu
Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulamaz.

(13) Bağlantı anlaşması, üretim tesisinde yapılacak değişiklikler sonucunda, bağlantı ve
sistem kullanımına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine göre tadil edilir.

(14) Üretim tesisi sahibi; üretim tesisi kurulu gücünün artırılması, azaltılması, koruma
düzeninin değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği veya başka değişiklikler yapmak istemesi
halinde ilgili şebeke işletmecisine önceden başvuruda bulunarak ilgili mevzuatta öngörülen usul-
lere göre izin almakla yükümlüdür.

(15) Önlisans sahasına veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için ilgili
mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla lisanssız üretim başvurusu yapılamaz,
yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.

(16) Lisanssız üretim başvurusuna konu üretim tesisi sahası için;
a) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunulması halinde, her

bir başvuru için EİGM tarafından yapılan teknik değerlendirmenin olumlu olması durumunda
söz konusu başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. EİGM tarafından
yapılan teknik değerlendirme sonucu ilgili başvuruların birbirlerini olumsuz etkilemesi halinde
lisanssız üretime ilişkin başvurular, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış olanlar hariç
reddedilir. Lisanssız üretime ilişkin başvurunun bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya
hak kazanmış olması durumunda; önlisans ve lisans başvurusu revize edilme imkanı yoksa
reddedilir.

b) Rüzgar veya güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans veya lisans baş-
vurusunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun bağlantı anlaşmasına çağrı mek-
tubu almaya hak kazanmamış olması hallerinde ilgili lisanssız üretime ilişkin başvuru redde-
dilir.

c) Rüzgar veya güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans veya lisans baş-
vurusunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun bağlantı anlaşmasına çağrı mek-
tubu almaya hak kazanmış olması hallerinde ilgili önlisans veya lisans başvurusu reddedilir ve
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lisanssız üretime ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. An-
cak, aynı günde ilgili üretim tesisi sahasında üretim tesisi kurulması için yapılan lisanssız üretim
başvurusunun bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanması ve önlisans veya li-
sans başvurusunda bulunulması hallerinde lisanssız üretime ilişkin başvuru reddedilir.

İmdat grupları ve izole üretim tesisleri
MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında üretim

yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili şebeke işletmecisine bildirim yapmakla yüküm-
lüdür. Bu kişilerin başvuruları hakkında bu Yönetmelik kapsamında herhangi bir belge düzen-
lenmez.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki üretim tesislerine
ilişkin iş ve işlemler ilgili teknik mevzuata göre Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilen-
dirilen kurum tarafından yürütülür.

Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesislerinde su kullanım hakkının edinilmesi
MADDE 9 – (1) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için su kullanım hakkı edi-

nimi amacıyla öncelikle tesisin kurulacağı yerin il özel idaresine başvuruda bulunulur. Başvuru
sahibi gerçek veya tüzel kişi, DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen belgeleri de başvuru
dosyasına eklemekle yükümlüdür.

(2) İl özel idareleri, üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna
dair görüş almak için her takvim ayı içinde alınan bağlantı başvurularını, takip eden ayın ilk
beş günü içinde DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. İlgili DSİ birimi, su rejimi açı-
sından uygunluk görüşünü kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe
kadar sonuçlandırır ve il özel idaresine gönderir. DSİ’nin ilgili birimi tarafından gönderilen
görüşün olumlu olması halinde, il özel idaresi olumlu görüşün kendisine ulaştığı ayı takip eden
ayın ilk beş günü içerisinde bu görüşü başvuru sahibine gönderir.

Başvuruların alınması
MADDE 10 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bent-

leri kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurul kararıyla belirlenen
bilgi ve belgeler ile ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunur.

(2) İlgili şebeke işletmecisi tarafından, ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler
hariç olmak üzere Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler dışındaki belgelerin eksikliği
gerekçesiyle başvurular reddedilemez.

(3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, başvuruda
bulunduğu ay içerisinde ilgili üretim tesisine ilişkin yazılı olarak kurulu güç değişikliği tale-
binde bulunması halinde,

a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir.
b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler başvuru ekinde sunulur.
(4) Başvuru sahiplerince talep edilmesi halinde, başvuruda kullanılacak ve niteliği iti-

barıyla ilgili şebeke işletmecisinden edinilebilecek veriler, yazılı olarak talep edilmesi halinde
başvuru sahibine üç işgünü içerisinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından yazılı olarak verilir.

Başvuruda bulunulabilecek tesisler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından yet-

kilendirilen kurum tarafından 10 kW’a (10 kW dahil) kadar tip proje hazırlanması uygun gö-
rülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki
sözleşme gücüne kadar, üretimi ve tüketimi aynı noktadan bağlı üretim tesisleri için başvuru
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ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar
ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu formatı kapsamında işlem tesis edilir. Bu kapsamda
gerçekleşecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular,
Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca değerlendirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, atıksu ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama
amaçlı tesislerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, tüketim tesisleri
ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasın-
daki sözleşme gücünü ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek ku-
rulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteli-
ğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir. Güneş
enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir.

(4) İlgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, tarım arazilerinin bir kıs-
mında tarımsal sulama amacıyla bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kurulabilir. Ancak
ilgili üretim tesisinin kurulu gücü söz konusu sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleş-
me gücünden fazla olamaz. Bu kapsamda yapılacak başvurularda DSİ tarafından mer’i mevzuat
kapsamında verilen Onay Belgesinin sunulması zorunludur. Bu fıkra hükmü kapsamındaki
başvurular, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilir.

Komisyonun oluşturulması
MADDE 12 – (1) İlgili şebeke işletmecisi, 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamın-

daki başvurular hariç olmak üzere başvuruları; derlemek suretiyle kurulacak bir komisyon ma-
rifetiyle evrak yönünden ve teknik yönden incelemeye alır. 11 inci maddenin birinci fıkrası
kapsamındaki başvurular ilgili şebeke işletmecisince değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden olu-
şur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletme-
cisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer
iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili
OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan
kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.

Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel

kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın
ilk on beş günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik
veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz.

(2) Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuç-
larını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak eksikliklerin başvuruya konu ay so-
nuna kadar tamamlanması istenir. Eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması halinde, başvuru
reddedilerek sunulan belgeler bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru
sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi
verilir.

(3) Evrak yönünden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme tarihini
izleyen işgünü içerisinde eksik ve yanlış yapılan başvurular için açıklamaları da içerecek şekilde
ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında yayınlanır.
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Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü mad-

denin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunulan ve eksikliklerini başvuruya konu
ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değer-
lendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ
tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın
reddedilir.

(2) Başvurular trafo merkezlerine göre sınıflandırılır.
(3) Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız ancak

bağlantı noktası bakımından birlikte değerlendirilir. Teknik değerlendirme, başvurunun bu Yö-
netmelik, ilgili teknik mevzuat ile ilgili mevzuata uygunluğu esas alınarak, kurulması planlanan
tesisin ölçme ve koruma sistemi açısından değerlendirilmesi yapılarak tamamlanır.

(4) Teknik değerlendirme sonuçlarından sonra başvurular öncelik değerlendirmesine
alınır. Öncelik değerlendirmesinde bağlantı noktası itibarıyla varsa iletim veya dağıtım şebekesi
kısıtları dikkate alınarak başvurular sonuçlandırılır.

(5) Bağlantı noktası itibarıyla bağlantı kısıtlarına tabi olmayan başvurular, teknik de-
ğerlendirme sonucu öncelik değerlendirmesine alınmaksızın sonuçlandırılır.

(6) İlgili şebeke işletmecisi tarafından şebekeye bağlantısı yapılacak olan üretim tesi-
sinin bağlantısına ilişkin öncelik değerlendirmesinde;

a) Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması,
b) Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması,
c) Başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek

olması,
ç) Başvuru sahibinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün diğer başvurulardan

yüksek olması,
d) Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun olma-

ması,
kriterleri sırasıyla uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan tüketim noktalarının yıllık tü-

ketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir aylık
tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. Bir aylık tü-
ketimi olmayan tüketim noktaları ile inşa aşamasındaki tesisler için yapılan başvurularda proje
değerleri dikkate alınarak en yakındaki benzer tüketim noktalarının tüketimlerine göre hesap
yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması
durumunda ilgili şebeke işletmecisine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınır.

(7) 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesislerine ilişkin baş-
vurular için ilgili şebeke işletmecisince, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar saklı
kalmak kaydıyla, bu madde kapsamında başkaca bir işlem tesis edilmeksizin olumlu bağlantı
görüşü oluşturulur.

Bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) 14 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılan başvurular ile ilgili

olarak;
a) Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar, değerlendirme tarihini izleyen işgünü içerisinde

teknik değerlendirmeye ilişkin açıklamaları da içerecek şekilde ilgili şebeke işletmecisinin in-
ternet sayfasında yayınlanır.
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b) Başvuruların sonucu hakkında başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip
eden üç işgünü içinde yazılı olarak bildirimde bulunulur. Başvurusu reddedilen kişilere yapı-
lacak yazılı bildirimlerde ret gerekçelerine ve teknik değerlendirmelere yer verilir ve belgelerin
bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra söz konusu kişilere on işgünü içerisinde
iade edilir.

c) Başvurusu reddedilen kişilerden hidrolik kaynaklara dayalı başvuruda bulunan kişi-
lerle ilgili olarak, internet sayfasında ilanı izleyen beş işgünü içerisinde il özel idaresine bildi-
rimde bulunulur.

ç) Arıza akım limiti konusunda TEİAŞ’ın olumlu görüş bildirdiği ancak teknik değer-
lendirme sonucu başvurusu olumsuz bulunan kişiler hakkında 5 işgünü içerisinde TEİAŞ’a bil-
dirim yapılır.

d) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı başvurular dışında bağlantı başvurusu uygun
bulunanların, (a) bendinde belirtilen listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı ola-
rak başvuruda bulunmaları halinde, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ilgili şebeke işletmecisi
tarafından ilgilisine tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin,
olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir. Hidrolik kaynaklara dayalı başvu-
rular hakkında, ilgili kişilere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ edilmesini izleyen
beş işgünü içerisinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından il özel idaresine bildirimde bulunulur.

Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı başvurulardan; bağlantı başvu-
rusu uygun bulunan başvurulara ait teknik değerlendirme formunda yer alan bilgiler, başvuru-
nun uygun bulunma tarihinden itibaren on işgünü içinde teknik değerlendirme yapılması için
EİGM’ye gönderilir. EİGM tarafından teknik değerlendirme otuz gün içerisinde sonuçlandırılır
ve teknik değerlendirme raporu ilgili şebeke işletmecisine gönderilir. EİGM’ye gönderilen bil-
gilerde hata ve/veya eksiklik bulunması durumunda, ilgili şebeke işletmecileri tarafından baş-
vuru sahibine ilgili tespitin yapılmasından itibaren 3 işgünü içerisinde uygunsuzluğun gideril-
mesi için bildirimde bulunulur. Bildirimi takip eden 10 işgünü içerisinde hata ve/veya eksik-
liklerin giderilerek ilgili şebeke işletmecisine sunulmaması veya EİGM değerlendirmesi sonu-
cunda teknik değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde başvuru belgelerinin bir örneği
kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.

(2) Teknik değerlendirme raporu olumlu olan güneş enerjisine dayalı başvurulara ait
bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ilgili şebeke işletmecisi tarafından beşinci fıkraya konu
listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine
tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı gö-
rüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayı-
cısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.

(3) Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik değerlendirmesi EİGM tarafından
uygun görülen başvurulara ait teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar EİGM internet
sayfasında ilan edilir. İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde tek-
nik etkileşim izni için TÜBİTAK’ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. Söz konusu başvuru-
nun eksiksiz yapıldığına dair belge EİGM’nin ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde
EİGM'ye sunulur. TÜBİTAK’ın ilgili birimine teknik etkileşim izni için eksiksiz başvuruldu-
ğuna dair belgenin;

a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
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b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin teknik etki-
leşim izni sonucuna kadar bekletilmesi için,

EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine bildirilir. Teknik etkileşim izni, teknik de-
ğerlendirme raporu ile birlikte EİGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on işgünü içerisinde
bildirilir. Teknik değerlendirme raporu ve/veya teknik etkileşim izninin olumsuz olması veya
teknik etkileşim izni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin süresi içerisinde sunulmaması
halinde başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra ilgili şebeke
işletmecisince başvuru sahibine iade edilir.

(4) Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporu olumlu olan rüzgar enerjisine
dayalı başvurular için ilgili şebeke işletmecisi tarafından bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu
düzenlenir. Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ilgili şebeke işletmecisi tarafından beşinci
fıkraya konu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerce yazılı olarak baş-
vuruda bulunmaları halinde ilgilisine tebliğ edilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan baş-
vuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru bel-
gelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir.

(5) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri kapsamında olumlu ve olumsuz
sonuçlanan başvurulara ilişkin bilgiler gerekli açıklamaları da içerecek şekilde düzenli olarak
aylık bazda ilgili şebeke işletmecisinin internet sayfasında ilan edilir.

(6) İlgili şebeke işletmecisi tarafından oluşturulan bağlantı anlaşmasına çağrı mektup-
larında bu Yönetmeliğin hangi hükmü uyarınca belge düzenlendiği açıkça ifade edilir. Bu bel-
gede ihtiyaç fazlası enerjinin hangi hüküm uyarınca değerlendirileceği de ayrıca belirtilir.

Bağlantı anlaşması başvurusu
MADDE 17 – (1) Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilenlere, bağ-

lantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün süre verilir. Bağ-
lantı anlaşmasına çağrı mektubu sahipleri söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim
tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya
tüzel kişilerin onayına sunar. Doksan gün içerisinde proje onayı için başvuruda bulunmayan
gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler
kendilerine iade edilir.

(2) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri ilgili şebeke işletmecisine birinci
fıkrada belirtilen süre içerisinde eksiksiz ve usulüne uygun olarak sunmaları halinde, ilgili şe-
beke işletmecisi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür:

a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için ilgili teknik mevzuat çerçevesinde alın-
ması gereken proje onayı.

b) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurularda su kullanım hakkı anlaşması.
(3) İkinci fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerine, bi-

rinci fıkrada belirlenen süreler içerisinde yazılı olarak ilgili şebeke işletmecisine başvurması
ve bu başvuruda üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki
verdiği kurum ve/veya tüzel kişiye birinci fıkrada tanımlanan süre içerisinde sunduğunu bel-
gelerle tevsik etmesi şartıyla, ilgili şebeke işletmecisi tarafından yüz seksen gün ilave süre ve-
rilir.

(4) Birinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde veya kendisine üçüncü fıkra kapsa-
mında ek süre verilen başvuru sahiplerinin, verilen ek süre sonuna kadar söz konusu belgeleri
ilgili şebeke işletmecisine sunamamaları halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiler, bağlantı an-
laşması imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri kendilerine iade edilir.

(5) Bağlantıya ilişkin mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantı anlaşmasında belirlenir.
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(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılacak başvurular neticesinde
bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan ve bağlantı anlaşması imzalanan üre-
tim tesislerinde kurulu güç artışı talebinde bulunulması halinde, ilgili talep söz konusu talebin
yapıldığı ayda yapılan diğer tüm başvurular ile birlikte değerlendirilir. Bu kapsamda;

a) Söz konusu talebe komisyon tarafından olumsuz görüş verilmesi halinde, başvuru
sahibine ait mevcut bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam eder.

b) Söz konusu talebe komisyon tarafından olumlu görüş verilmesi halinde, olumlu gö-
rüşün başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde üretim tesisinin pro-
jesi tadil edilerek ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/ve-
ya tüzel kişilerin onayına sunulur. Proje onayının tamamlanmasından itibaren otuz gün içeri-
sinde ilgili bağlantı anlaşması yeni kurulu güce göre revize edilir. İlgili gerçek veya tüzel kişinin
süresi içerisinde anlaşmayı imzalamaktan imtina etmesi halinde, kurulu güç artışı talebine iliş-
kin bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu durumda ilgili kişinin başvuruda sun-
duğu belgeler kendisine iade edilir.

c) Kurulu güç artışına ilişkin talebin olumlu bulunması halinde, ilgili üretim tesisinin
tamamlanması için olumlu bulunma tarihinden itibaren bağlantı seviyesine ve tesis tipine göre
19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen süreler ilave olarak verilir.

Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel

kişiler; şebekeye bağlanacak üretim tesisinin, bu Yönetmelikte tanımlanan kriterlere ve bağlantı
anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu ilgili şebeke işletmecisine bildirir. Üretim te-
sisinin geçici kabule hazır olduğu ilgili şebeke işletmecisi tarafından on beş gün içerisinde tu-
tanakla imza altına alınır. Bu tutanak Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluşa sunularak
kabul başvurusu yapılır.

(2) Kabul işlemleri ilgili teknik mevzuata göre yapılır.
(3) Kabul süreci ve işlemleri ile ilgili olarak; kabul öncesi, geçici kabul işlemleri süre-

cinde ve test işlemleri süresince şebekeye verilen elektrik enerjisi için hiçbir şekilde bedel talep
edilmez. Bu süreçte üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme ve-
rilmiş olduğu kabul edilerek YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(4) Üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer almadığı durumlarda; kabul
öncesi, geçici kabul işlemleri sürecinde ve test işlemleri süresince üretim tesis sahasında yer
alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşacak iç tüketim miktarı, üretim tesisinin
işletmeye geçmesinden sonraki ilk fatura döneminde üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim
tesisi veya tesislerinin tüketimlerine eklenmek suretiyle mahsuplaştırmaya dahil edilir.

Üretim tesislerinin işletmeye girmesi ve sistem kullanımı
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesis-

lerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;
a) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim

tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı nitelik-
lere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre,

içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci
maddesinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, bu
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sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması, tahsis edilen
kapasite, teknik etkileşim izni ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hü-
kümsüz hale gelir.

(2) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme
enerji verebilir. Bu tarih hiçbir şekilde ilgili teknik mevzuata göre üretim tesisinin ticari faali-
yete başladığı tarihten önce olamaz.

(3) Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerinde, tesisin ticari faa-
liyete başladığı tarihi izleyen bir ay içerisinde taraflarca sistem kullanım anlaşmasının imza-
lanması zorunludur. Sistem kullanım anlaşmasının üretim tesisi sahibi kişilerce bir ay içerisinde
imzalanmaması halinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili şebeke işletmecisi ta-
rafından üretim tesisi durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve ayrılma ge-
rekçesi üretim tesisi sahibi kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üre-

tim yapmak amacıyla ilgili şebeke işletmecisi ile bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaş-
masını imzalayan üreticilere, talep etmeleri halinde, Ek-2’de yer alan örneğe uygun Üretim
Kaynak Belgesi ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurular, ilgili şebeke işletmecisi tarafından en
geç on işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında aynı fatura dönemine ilişkin
sadece bir kez Üretim Kaynak Belgesi verilir.

Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla üçüncü fıkra hükmü saklı

kalmak kaydıyla;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında

belirlenen yere ilgili mevzuatta uzlaştırma mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi sağla-
yabilecek çift yönlü,

b) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde ilgili tesislerin
bağlantı anlaşmalarında belirlenen yerlere, ilgili mevzuatta uzlaştırma mekanizmasının gerek-
tirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek şekilde üretim tesisi için çift yönlü, tüketim tesisi için tek
yönlü,

elektronik sayaç takılır.
(2) Faturalamaya esas ölçüm noktası, şebekeye bağlantı noktasında birinci fıkraya uy-

gun olarak tesis edilecek sayaçtır. Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek
amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur ve bu sayaçtan elde edilen günlük bazdaki
veriler ilgililerce Kurum tarafından istenen formata uygun olarak sunulur.

(3) Kurulu gücü 50 kW ve üzerinde olan üretim tesisleri için birinci fıkraya göre tesis
edilen sayaçların, ilgili mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu
olması zorunludur. 50 kW ve üzeri kurulu güce sahip üretim tesisleri için tesis edilen sayaçlar,
ölçme ve haberleşme izleme sistemi ile irtibatlandırılır.

(4) Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teşvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile kojenerasyon ve mikrokojenerasyon tesislerinde üretilen
elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde sayaç tesis edilir.

(5) Bu madde kapsamındaki sayaçlar ilgili şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis
edilir.

(6) Üretim tesisinin kabulü aşamasında ölçü sistemi, ikinci fıkra kapsamında tesis edilen
sayacı da içerecek şekilde ilgili şebeke işletmecisinin yetkilisi tarafından kontrol edilerek mü-
hürlenir ve kayıt altına alınır.
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(7) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek veya tüzel kişi uzaktan izleme ve
kontrol için gerekli ekipman ve altyapıdan münhasıran kendi tesisi için olanları temin ve tesis
eder.

İşletme
MADDE 22 – (1) Üretim tesisi, bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden daha

büyük güçte çalıştırılamaz. Üretim tesisinin bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden
daha büyük bir güçte çalıştırılması halinde Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine
Bağlantı Anlaşmasında yer alan cezai şartlar uygulanır.

İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti
MADDE 23 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını

karşılamak için üretim yapmaları esastır. Ancak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (e),
(f) ve (g) bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile
aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölge-
sinde olması şartıyla aynı kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.

(2) İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel
kişilerin üreterek şebekeye verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarlarını;

a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olması halinde bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda ve/veya,

b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olmaması halinde üretim sayacından
elde edilen saatlik verilerden, tüketim tesisine ilişkin saatlik sayaç verilerinin veya tüketim sa-
yaçlarından saatlik bazda veri alınamayan tüketim tesisleri için dengeleme ve uzlaştırma iş-
lemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak
elde edilen saatlik tüketim verilerinin mahsuplaştırılması suretiyle saatlik bazda,

tespit eder.
(3) İlgili şebeke işletmecisi, her bir üretici için ikinci fıkra kapsamında elde edilen sa-

atlik verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında şebekeye verilen ihtiyaç
fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın altıncı gününe kadar ilgili görevli tedarik
şirketine bildirir.

(4) İlgili şebeke işletmecileri, kendi şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam
ihtiyaç fazlası üretim miktarını;

a) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak ba-
zında,

b) 24 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki li-
sanssız üreticiler için,

c) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dik-
kate alınacak diğer durumlar için,

ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası
ile her ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaş-
tırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildiril-
mesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.

(5) Lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak
ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Yönetim Sisteminde kayıtlı tüketim nok-
tası için sayaçta okunan değer yerine lisanssız üretim kapsamında yapılan üretim ve tüketimin
mahsuplaştırılması neticesinde ortaya çıkan değer girilir. Bu kapsamda üretim tesisi ile ilişki-
lendirilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, serbest tüketici olunan durumlar için
tüketim tesislerinin tamamının tedarikçi seçme hakkını kullanıyor olması ve bütün tesislerin
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enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanması zorunludur. Bütün tesislerin enerji tedari-
ğinin tek bir tedarikçiden karşılanmadığı durumlarda ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli
tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve
bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(6) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinden sis-
teme verilen enerji, ancak serbest bölge sınırları içerisinde tüketilebilir. Bu kapsamda sisteme
verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e
bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve
işletilen;

a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her
fatura döneminde şebekeye verilen net elektrik enerjisi,

b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üre-
tilerek şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için tü-
ketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,

ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından ilgisine göre be-
lirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere on yıl süreyle satın alınır. Bu
süre ilgili üretim tesisinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde şebekeye enerji ver-
meye başladığı tarihten itibaren hesaplanır.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri kapsamında yenilenebilir enerji
kaynakları dışında diğer kaynaklardan, gerçek veya tüzel kişilerce kurulan üretim tesislerinde
üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa
ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük fiyattan, tesisin şebekeye enerji vermeye başladığı
tarihten itibaren on yıl süreyle satın alınır. Sisteme verilmiş olan enerji görevli tedarik şirket-
lerince perakende satış tarifesi kapsamında elektrik tedarik ettiği müşterilerine sattığı elektrik
içinde değerlendirilir.

(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kurulan üretim tesis-
lerinden şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca,
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi
ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme ve-
rilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(4) Bir tüketim tesisi için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında farklı ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin veya yenilenebilir enerji kay-
naklarına dayalı bir üretim tesisi ile mikrokojenerasyon tesisinin kurulması halinde şebekeye
verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi duru-
munda, bu tesislerden şebekeye verilen enerji ilgisine göre en düşük olan fiyattan YEKDEM
kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır.

(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve/veya (d) bentleri kapsamında kurulabilecek
üretim tesisleri ile aynı fıkranın diğer bentleri kapsamında kurulabilecek üretim tesislerinin
birlikte kurulması halinde, şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden
verildiğinin tespit edilememesi durumunda, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca,
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YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi
ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme ve-
rilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(6) İkinci fıkra kapsamındaki elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından düzen-
lenen tarife kapsamında enerji alan tüketicilere satılabilir.

(7) Lisanssız üreticiler bu Yönetmelik kapsamındaki üretimleri için ikili anlaşma ve/ve-
ya organize toptan elektrik piyasalarında satış yapamazlar.

İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin ödenmesi ve satın alınması
MADDE 25 – (1) Görevli tedarik şirketi, YEKDEM kapsamında satın almakla yüküm-

lü olduğu enerji miktarı için her bir üreticiye her bir fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını
hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

a) 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji
miktarı için yapılacak ödemeyi; 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için
belirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını 24 üncü maddesinin birinci
fıkrası uyarınca belirlenen fiyatla çarparak belirler.

b) Bu fıkranın (a) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri kaynak bazında
toplayarak kaynak bazında yapılacak ödemeyi belirler.

c) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji
miktarı için yapılacak ödemeyi; 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için
belirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını ilgisine göre en düşük olan fi-
yatla çarparak belirler.

ç) Bu fıkranın (b) bendine göre kaynak bazında belirlediği bedellerin toplamı ile (c)
bendi kapsamında belirlenen bedeli toplayarak ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine
bildireceği lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedeli (LÜYTOB) belirler.

d) Bu fıkranın (ç) bendi uyarınca belirlenen LÜYTOB miktarını piyasa işletmecisine
piyasa yönetim sistemi üzerinden her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hü-
kümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların de-
ğerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.

e) Piyasa işletmecisi tarafından kendisine yapılan ödemeyi, kendisine ödeme yapılan
takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci işgününe kadar ilgili üreticilere öder.

(2) Görevli tedarik şirketleri 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında satın almakla
yükümlü oldukları enerji miktarı için her bir üreticiye yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için
sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

a) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek kendisine
bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde öngörülen en
düşük fiyatla çarparak yapılacak ödemeyi belirler.

b) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine yapılan bildirim tarihini iz-
leyen altı gün içerisinde, şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarı ile enerji alımına esas
birim fiyatı ilgili kişiye bildirir.

c) İlgili kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli tedarik şirketine tebliğ tarihini iz-
leyen on işgünü içerisinde, fatura bedelini ilgili kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.

(3) Görevli tedarik şirketinin, ödemede temerrüde düşmesi halinde 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre be-
lirlenen gecikme zammı iki katı oranında uygulanır.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                12 Mayıs 2019 – Sayı : 30772



(4) Görevli tedarik şirketi tarafından, satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası ener-
ji miktarına ilişkin YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlara göre yapılacak öde-
melerde, enerjinin sisteme verildiği gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış
kuru kullanılır.

Aylık mahsuplaşma uygulanması
MADDE 26 – (1) İlgili şebeke işletmecisi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih iti-

barıyla yapılacak başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak ka-
zanan ve üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına da-
yalı üretim tesisleri için, üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi miktarını bağlantı anlaş-
masında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit eder.

(2) İlgili şebeke işletmecisi, bu madde kapsamındaki her bir üretici için birinci fıkra
kapsamında elde edilen saatlik verileri abone grupları ve kaynak bazında bir araya getirerek
fatura dönemi bazında şebekeye verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını belirler
ve her ayın altıncı gününe kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.

(3) İlgili şebeke işletmecileri; kendi şebekelerindeki bu madde kapsamındaki lisanssız
üreticilere ilişkin toplam üretim ve toplam tüketim miktarını abone grupları ve kaynak bazında
ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile her
ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya
esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine
ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi ile 11 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen üretim tesis-
lerinde aylık mahsuplaşma sonucunda her fatura döneminde şebekeye verilen ihtiyaç fazlası
elektrik enerjisi görevli tedarik şirketi tarafından, on yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim
tesisinin 19 uncu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde şebekeye enerji vermeye başladığı ta-
rihten itibaren hesaplanır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayarak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç)
bendi kapsamında kurulan üretim tesislerinde aylık mahsuplaşma sonucunda şebekeye enerji
verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca YEKDEM kapsamında
değerlendirilir. Ancak bu enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş
olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi ta-
rafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e be-
delsiz katkı olarak dikkate alınır.

(6) Görevli tedarik şirketi, bu madde kapsamındaki her bir üretici ve her bir tedarikçiye
fatura dönemi için yapacağı ödeme tutarını hesaplamak için sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

a) Dördüncü fıkra kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı için yapı-
lacak ödemeyi; üçüncü fıkraya göre her bir üretici için belirlenerek kendisine bildirilen üretim
miktarını ilgisine göre belirlenen fiyatla çarparak belirler.

b) Bu fıkranın (a) bendine göre her bir üretici için bulduğu bedelleri abone grupları ve
kaynak bazında toplayarak yapılacak ödemeyi belirler.

c) Bu fıkranın (b) bendine göre abone grupları ve kaynak bazında belirlediği bedellerin
toplamını ilgili fatura dönemi için piyasa işletmecisine bildireceği LÜYTOB’a ekler.

ç) Bu fıkranın (c) bendi uyarınca belirlenen ve LÜYTOB’a eklenen miktarı piyasa iş-
letmecisine piyasa yönetim sistemi üzerinden her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili
mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sa-
yaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.
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d) Her bir üreticiye ait üretim ve tüketim miktarının aylık mahsuplaştırılması sonrasında
sistemden net olarak enerji çekilen durumlar için ilgili mevzuattan kaynaklı işlemlerin yapıla-
bilmesini teminen net tüketim miktarını (ç) bendi ile eş zamanlı olarak ilgili tedarikçilere bil-
dirir.

e) Piyasa işletmecisi tarafından sisteme verilen enerjiye istinaden kendisine yapılan
ödemeye ilişkin olarak dördüncü fıkra kapsamındaki tesisler için aylık mahsuplaştırma sonu-
cunda ihtiyaç fazlası enerji oluşması halinde bu fıkranın (a) bendi kapsamında hesaplanan öde-
menin söz konusu ihtiyaç fazlası enerjiye tekabül eden kısmını kendisine ödeme yapılan takvim
ayını izleyen ayın en geç beşinci gününe kadar ilgili üreticilere öder.

f) Piyasa işletmecisi tarafından sisteme verilen enerjiye istinaden kendisine yapılan
ödemeye ilişkin olarak sistemden çekilen elektrik enerjisinin sisteme verilen enerji miktarını
aşmayan kısmı için ilgili tedarikçilere düzenlenmiş tarifede tüketim tesisinin abone grubuna
göre hesaplanan bedeli kendisine ödeme yapılan takvim ayını izleyen ayın en geç beşinci iş-
gününe kadar ilgili tedarikçilere öder.

(7) Yapılan aylık mahsuplaşma işlemi sonrasında sistemden net olarak enerji çekilmesi
halinde ilgili tedarikçilerce görevli tedarik şirketi tarafından altıncı fıkranın (f) bendi uyarınca
ödemesi gerçekleştirilen tüketimden arta kalan tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki
mevcut sözleşme hükümlerine göre fatura tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir.

(8) Bu madde kapsamında yer alan üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin
serbest tüketici olarak ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, tedarikçinin değiştirilmesi
durumunda lisanssız üretim tesisi sahibi kişi tarafından değişikliğin gerçekleştirildiği ayın on
beşine kadar ilgili şebeke işletmecisine ve ilgili görevli tedarik şirketine konuya ilişkin bildirim
yapılması zorunludur. Aksi takdirde aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçi-
lerce tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine
göre fatura tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli
tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve
bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

İtirazlar
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler,

23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeler uyarınca görevli tedarik şirketi tarafından yapılan
iş ve işlemlere, işlemin kendilerine bildirim tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde itiraz ede-
bilir.

(2) Görevli tedarik şirketi, itiraz tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde itiraza konu
işlemi yeniden inceleyerek gerektiği takdirde düzeltir ve sonucu itiraz sahibine bildirir.

(3) Ödemeye esas miktarların ve bedelin değişmesi halinde fark bir sonraki fatura dö-
neminde düzeltilir.

Tüketim tesisleri
MADDE 28 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin bir dağıtım bölge-

sinde kurulu üretim tesisinde ürettikleri enerji, ancak aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alan
ve aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebilir.

(2) OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, ancak yine OSB dağıtım lisans
bölgesi içindeki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilir.

(3) Aynı tarife grubunda yer almayan birden fazla tüketim tesisi olan ve bu tesislerini
üretim tesisi ile ilişkilendiren kişinin üretiminin tüketimini karşılamadığı zaman dilimi için ya-
pılacak mahsuplaşmada, yapılan üretimin öncelikle tarifesi yüksek olan tüketim noktalarında
tüketildiği kabul edilir.
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(4) Üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer almadığı durumlarda, üretim
tesisinin üretim tesis sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşacak
iç tüketim miktarı, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin tüketimlerine
eklenmek suretiyle mahsuplaştırmaya dahil edilir.

(5) Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğin de-
ğiştirilmek istenmesi halinde, üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesisi veya tesis-
lerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki söz-
leşme gücünden az olamaz. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin ilgili
şebeke işletmecisinin veya ilgili tedarik şirketinin bilgisi olmadan değiştirilmesi ve/veya söz
konusu tüketim tesisi veya tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün başvuruya
esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden az olması halinde ilgili dönemde üretilen
enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu
enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme
yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(6) 14 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu sahibi ve bağlantı anlaşması imzalayan kişiler, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim
tesis veya tesislerine ilişkin aboneliği değiştirmek istemeleri halinde, üretim tesisi ile ilişkilen-
dirilecek yeni tüketim tesis veya tesislerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi, başvuruya
esas tüketim miktarından az olamaz. Üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesis-
lerinin ilgili şebeke işletmecisinin veya ilgili tedarik şirketinin bilgisi olmadan değiştirilmesi
ve/veya söz konusu tüketim tesisi veya tesislerinin yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi, baş-
vuruya esas tüketim tesisi veya tesislerinin elektrik tüketiminden az olması halinde ilgili dö-
nemde üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu
kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından
herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı
olarak dikkate alınır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sahibi ve bağlantı
anlaşması imzalayan gerçek veya tüzel kişiler uhdesindeki üretim tesisi ile ilişkilendirilen tü-
ketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğe ait kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edil-
mesi halinde, ilgili döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek
sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli
tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji
YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Kaçak elektrik kullanım faturasına ilgili mev-
zuat kapsamında itiraz edilmemesi ya da yapılan itiraz sonucunda nihai olarak kaçak elektrik
tüketiminin tespit edilmesi halinde ilgisine göre bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, bağlantı
anlaşması ve sistem kullanım anlaşması iptal edilir.

(8) Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üre-
tim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden herhangi biri için tüketim için ya-
pılan anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale gelmesi halinde, ilgili aya ilişkin üretilen ener-
jinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu
enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme
yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(9) Geçici kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üre-
tim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde elektrik tüketimi olmaması halinde,
ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş
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olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi ta-
rafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e be-
delsiz katkı olarak dikkate alınır.

Tüketim birleştirme
MADDE 29 – (1) Aynı tarife grubunda yer alan ve aynı bağlantı noktasına bağlanan

veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek
ve/veya tüzel kişiye ait tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu
Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir. Tüketim birleştirmeye katılan
kişilerin her birinin ayrı ayrı tüketim tesisi ya da tesislerinin olması gerekir. İşhanı, alışveriş
merkezi ve sanayi sitesi gibi tüketim noktalarında ayrı tüketim tesisi olmayan kişiler tarafından
yapılacak tüketim birleştirme başvurularında o ölçüm noktası itibarıyla elektrik tüketimi ger-
çekleştirildiğini tevsik edici bilgi ve belgeler sunulur.

(2) Tüketim birleştirme ilgili şebeke işletmecisine yazılı bir başvuru ile yapılır. Yazılı
başvuru ekinde tüketimi birleştirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yıllık tüketim verileri
ilgili şebeke işletmecisine sunulur.

(3) Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, bu Yönetmelik hükümlerinden
yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi ilgili şebeke işletmecisine sunacakları vekaletname
ile yetkilendirir.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel
kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin
elektrik enerjisi tüketimi ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesis-
lerinde üretilecek elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üre-
timi sayılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yet-
kilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Görevli tedarik şirketi ile ilgili şebeke işletmecisi iş
ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.

(5) Başka bir kişinin tüketim birleştirenlere katılabilmesi veya tüketim birleştiren mev-
cut bir kişinin tüketim birleştirmeden ayrılması, ancak her ayın ilk gününden itibaren başlamak
kaydıyla mümkündür. Bu durumda tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasına
katmak isteyen kişilere ilişkin başvuruların, yetkili kişi tarafından katılımın başlayacağı aydan
bir önceki ayın on beşine kadar, tüketimini mevcut bir tüketim birleştirme uygulamasından
çıkarmak isteyenlere ilişkin başvurunun ise yetkili kişi tarafından ayrılmanın başlayacağı aydan
bir önceki ayın on beşine kadar ilgili şebeke işletmecisine ulaştırılması gerekir. Bu fıkra hük-
münün uygulanması çerçevesinde, tüketim birleştirmeye katılma veya tüketim birleştirmeden
ayrılma işlemleri kapsamında aynı dilekçe ile yapılacak talepler için 36 ncı maddede öngörülen
başvuru bedeli ilgili şebeke işletmecisine ödenir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında tüketimini birleştiren kişiler, bu birleştirmeden kaynak-
lanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözerler. Hiçbir anlaşmazlık ilgili şebeke işlet-
mecisi ve/veya görevli tedarik şirketine yöneltilemez. Bu maddenin diğer hükümlerinin uygu-
lanmasında sorun oluştuğunda ilgili ay veya aylara ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şir-
keti tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(7) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek bir inşaat ruhsatı kapsamında
yapılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden tüketim birleştirme hükümleri çerçevesinde
tüketim birleştirmesi yapılabilir.
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(8) Tüketim birleştirme kapsamında ihtiyacı karşılanacak bütün tüketim tesislerinin, en
geç ilgili üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketiyor olması zo-
runludur. İhtiyacı karşılanacak olan tüketim tesisi veya tesislerinin, ilgili üretim tesisinin geçici
kabulünün yapıldığı tarih itibarıyla enerji tüketmiyor olması durumunda, ilgili mevzuat kap-
samında tüketim başlatılana dek verilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek
sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli
tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji
YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(9) Bir tüketim tesisi, aynı zaman diliminde birden fazla tüketim birleştirme kapsamında
yer alamaz ya da münhasıran başka bir üretim tesisi ile ilişkilendirilemez.

(10) Tüketim birleştirmeye katılan tüm tüketicilerin, ilave elektrik enerjisi alımlarını
aynı tedarikçiden temin etmesi zorunludur. Tüketim birleştirmeye katılan kişilerce farklı tedarik
şirketinden elektrik alındığının tespiti halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi
tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa
işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda
sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(11) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan yeni-
lenebilir enerji üretim kooperatifleri vasıtasıyla kurulan üretim tesislerinde kooperatif tüzel ki-
şisi üçüncü fıkra kapsamında tüketim tesisi olmaksızın yetkilendirilebilir.

(12) Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi için-
de olması zorunludur.

Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar
MADDE 30 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, tüketim tesislerinin elektrik

ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili tüketim tesislerinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü
geçmeyecek şekilde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulabilir.

(2) Bu madde kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla
üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.

(3) Bu madde kapsamında kurulan üretim tesislerinde, her fatura döneminde şebekeye
verilen ihtiyaç fazlası enerji için 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü kapsamında işlem
tesis edilir.

(4) Bu madde kapsamında yer alan üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin
serbest tüketici olarak ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, tedarikçinin değiştirilmesi
durumunda lisanssız üretim tesisi sahibi kişi tarafından değişikliğin gerçekleştirildiği ayın on
beşine kadar ilgili şebeke işletmecisine ve ilgili görevli tedarik şirketine konuya ilişkin bildirim
yapılması zorunludur. Aksi takdirde aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçi-
lerce tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine
göre fatura tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli
tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili
olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve
bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(5) Bu madde kapsamında üretim tesisi ile ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin
olması halinde, serbest tüketici olunan durumlar için tüketim tesislerinin tamamının tedarikçi
seçme hakkını kullanıyor olması ve bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden kar-
şılanması zorunludur. Bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanmadığı
durumlarda aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçilerce tüketim için tedarikçi
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ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine göre fatura tahakkuk ettirilerek
bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli tedarik şirketi tarafından üre-
tilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve
görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen
enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamındaki üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesislerinin aynı
tarife grubunda olması zorunludur.

(7) Bu madde kapsamında ve bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak
üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren üç
yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci mad-
desinde belirtilen mücbir sebepler ve Kurul tarafından uygun bulunan haller dışında, bu süre-
lerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması ile su kullanım
haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Denetim
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında lisanssız üretim yapan gerçek veya tüzel

kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinin inceleme ve denetimi doğrudan veya il-
gisine göre ilgili şebeke işletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketi tarafından hazırlanan raporlar
vasıtasıyla Kurum tarafından yapılır.

Kamulaştırma
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum

tarafından taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin herhangi bir işlem yapılmaz.
Bilgilerin toplanması ve muhafaza edilmesi
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel

kişiler; Kurum, ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından bu Yönetmelik
çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ilgilisine sunmakla yükümlüdür.

(2) İlgili şebeke işletmecileri her ay, bir önceki aya ait bu Yönetmelik kapsamında;
a) Üretim başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanan gerçek veya tüzel kişileri,
b) Üretim tesisi işletmeye giren gerçek veya tüzel kişiler ile bu tesislerin kurulu gücünü,

üretim miktarını, kaynak türünü, gerilim seviyesini ve üretim teknolojisini,
c) Üretim tesisinin bulunduğu ili ve ilçeyi,
ç) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri,
Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlüdür.
(3) İlgili şebeke işletmecilerince bu Yönetmelik kapsamında internet sayfalarında ya-

yımlanan duyurular, yıllar itibarıyla aylık bazda internet adreslerinde sistematik olarak arşiv-
lenir.

(4) İlgili şebeke işletmecileri ve görevli tedarik şirketleri bu Yönetmelik hükümleri uya-
rınca sahip oldukları bilgileri kalıcı veri saklayıcısına aktararak saklamak ve korumakla yü-
kümlüdür.

Yasaklar ve yaptırımlar
MADDE 34 – (1) İlgili şebeke işletmecileri ile görevli tedarik şirketleri, bu Yönetmelik

kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler arasında ayrım yapamaz.
(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri ilgili mevzuat kapsamında denge-

leme birimi olamaz ve bu kapsamda uygulamalara katılamaz.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, bu Yö-

netmelikte belirtilen istisnalar dışında ticarete konu edilemez.
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(4) Bu Yönetmelikte tanımlanan istisnalar ve düzenlemeler dışında, niteliği itibarıyla
aykırılığın düzeltilmesi mümkün olmayan iş ve işlemlerin yapıldığının ve lisanssız üretim baş-
vurusuna esas olan şartların ortadan kalktığının, bu şartların baştan mevcut olmadığının veya
yapılan talep ve işlemlerde kanuna ve mevzuata karşı hile veya gerçek dışı beyanda bulunul-
duğunun tespiti hâlinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın ilgisine göre bağlantı anlaşmasına
çağrı mektubu veya bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması iptal edilir.

Üretim tesisi devri
MADDE 35 – (1) Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki

üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya ilgili mevzuat kap-
samında devretmek isteyen kişinin statüsünden kaynaklanan şartlar dahil kapasite tahsisini sağ-
layan şartları haiz üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir. 11 inci mad-
denin birinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri hariç olmak üzere geçici kabulü ya-
pılmamış üretim tesisleri bu fıkra kapsamında devre konu edilemez.

(2) Birinci fıkra kapsamında üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tü-
zel kişiler, devir işlemi gerçekleşmeden önce eşzamanlı olarak ayın ilk on günü içerisinde ilgili
şebeke işletmecisine başvuruda bulunur. İlgili şebeke işletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan
başvuruları devir için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde fatura dönemi sonu iti-
barıyla sonuçlandırarak görevli tedarik şirketine bildirir. Devir işlemi, devir alacak gerçek veya
tüzel kişinin bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını imzalamadığı sürece ilgili şe-
beke işletmecisi nezdinde geçerlilik kazanmaz. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunulma-
ması halinde ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde
muhataplara eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur.

Bedeller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a kadar olan yeni-

lenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine emreamade kapasite bedeli tahakkuk et-
tirilmez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) İlgili şebeke işletmecisi tarafından tahsil edilebilecek başvuru bedeli,
b) İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında

fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık
işletim bedeli,

c) İlgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketlerine yapılacak başvurular ile so-
nuçlandırılan taleplere ilişkin işlem bedeli,

her yıl 31 Aralık tarihine kadar ilgili şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketi için
ayrı ayrı olacak şekilde Kurul tarafından belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği
ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır. Üretim tesisinin işletmede olduğu yıla ilişkin
yıllık işletim bedeli; üretim tesisinin işletmede olduğu ay sayısı dikkate alınarak, işletmede ol-
duğu her takvim yılının Temmuz ve Aralık ayları son işgünü mesai bitimine kadar ilgili şebeke
işletmecisi ve görevli tedarik şirketine ödenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya sis-

temden çektiği net enerji miktarı için,
b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve sis-

temden çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı,
sistem kullanım bedeli öder. 26 ncı ve 30 uncu maddeler kapsamındaki üretim ve tüke-

tim tesisleri için farklı sistem kullanım bedelleri belirlenebilir. Lisanssız üretim tesisi sahibi
kişilerce sistem kullanım bedellerinin faturada belirlenen son tarihe kadar ödenmemesi halinde
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herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ilgili şebeke işletmecisi tarafından üretim tesisi, du-
rumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve ayrılma gerekçesi üretim tesisi sahibi
kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, bu Yö-
netmelikte belirtilen hususlar dışında, bağlantı ve sistem kullanımından kaynaklanan her türlü
bedel ve teminat için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 37 – (1) Kurum; lisanssız üretim tesislerinin sisteme bağlantısı, sistem kul-

lanımı, lisanssız elektrik üretimi yapmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ve bu Yönet-
melikte düzenlenmeyen hususlar ile şebekenin ilgili mevzuatta öngörülen güvenlik, teknik ve
kalite esaslarına göre işletilmesine dair bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici
işlemler yapmaya yetkilidir.

(2) Başvuru sahibi tüzel kişiler unvan ve nev’i değişikliklerini ilgili şebeke işletmecisine
bildirir. Yapılacak bildirime istinaden 15 gün içerisinde bağlantı anlaşması ve/veya sistem kul-
lanım anlaşması yeni unvana göre tadil edilir.

(3) Kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu verilen kişiler tarafından, talep edil-
mesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda ve bağlantı
anlaşmasında yer alan kurulu güçten en fazla yüzde on oranında eksiltme yapılabilir.

(4) Birden çok kullanıcıya elektrik enerjisi sağlayacak şekilde tesis edilen imdat jene-
ratörlerinin, kesinti durumunda ana şebekeden ayrılan şebeke üzerinden kullanıcılarına enerji
sağladığı ve bu enerjinin kullanıcı sayaçlarından geçen site, alışveriş merkezi, yerleşke ve ben-
zeri kullanım noktalarında fazla elektrik enerjisi tahakkukunu önlemek amacıyla, söz konusu
imdat jeneratörü tarafından üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi, ilgili ortak tüketim sa-
yaç değerlerinden mahsup edilir. Bu fıkra kapsamındaki üretimin, ortak tüketimden fazla olması
halinde, bakiye üretim mahsup için bir sonraki aya aktarılır. Bu fıkra kapsamındaki imdat je-
neratörü ayrı bir ölçü sistemi ya da ortak tüketim sayacı üzerinden tesisata bağlanır. Her iki
durumda da tek yönlü ölçüm yapabilen sayaç tesis edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki rüzgar enerjisine dayalı inşa halinde veya işletmedeki
üretim tesisi sahibi kişiler; kriz, gerginlik ve harp durumlarında Genelkurmay Başkanlığı ve/ve-
ya MİT tarafından talep edildiğinde, Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda işletilen Ha-
berleşme, Seyrüsefer ve Radar Sistemlerine ve/veya MİT’in sorumluluğunda işletilen sistem-
lere etkisi olduğu tespit edilen türbinlere ilişkin talep edilen tedbirleri yerine getirmekle yü-
kümlüdür.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekip-
manında kullanılan malzemeler; ilgili standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve
son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır.

(7) Lisanssız üretim tesisi sahibi tüzel kişinin; kendi tüzel kişiliği altında veya diğer bir
tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, ilgili üretim
tesisi veya tesislerinin tamamının geçici kabulünün yapılmış olması kaydıyla, birleşme işlemi
mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Birleşme işlemi gerçekleşmeden önce ilgili ayın
ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemler
için başvuruda bulunulur. Birleşme talebi kapsamında sunulması gereken belgelerin tam ve
eksiksiz olması halinde, birleşme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken iş ve
işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura dönemi sonu itibarıyla sonuçlandırılarak
tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunulmaması halinde ilgili şebeke işletmeci-
lerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara eksikliklere ilişkin
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bildirimde bulunulur. Birleşme işleminin ilgili tüzel kişilerce yukarıda yer alan hususlara uygun
olarak tamamlanmaması halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından
üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi
ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme ve-
rilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir tüzel kişinin, uhdesindeki üretim tesislerinin ta-
mamının geçici kabulünün yapılmış olması kaydıyla, tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi
halinde bölünme işlemi mer’i mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Bölünme işlemi gerçek-
leşmeden önce ilgili ayın ilk on günü içerisinde ilgili şebeke işletmecisine ilgili mevzuat kap-
samındaki iş ve işlemler için başvuruda bulunulur. Bölünme talebi kapsamında sunulması ge-
reken belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde, bölünme işlemi ve ilgili mevzuat kapsamında
yapılması gereken iş ve işlemler ilgili taraflarca eş zamanlı olarak ve fatura dönemi sonu iti-
barıyla sonuçlandırılarak tamamlanır. Tam ve eksiksiz olarak başvuruda bulunulmaması halinde
ilgili şebeke işletmecilerince talep değerlendirmeye alınmaz ve 5 işgünü içerisinde muhataplara
eksikliklere ilişkin bildirimde bulunulur. Bölünme işleminin ilgili tüzel kişilerce yukarıda yer
alan hususlara uygun olarak tamamlanmaması halinde ilgili ayda üretilen enerjinin görevli te-
darik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilir ve bu enerji ile ilgili ola-
rak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu
kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

(9) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan rüzgar veya güneş
enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için başvuru tarihinden, başvuruya konu üretim tesisle-
rinin tamamının geçici kabulü yapılana kadar, veraset dışında pay devri yapılamaz. Bu hüküm;

a) Halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık
tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kay-
naklanan ortaklık yapısı değişikliklerine,

b) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kullanımına bağlı olarak ilgili tüzel kişinin mevcut
ortakları arasında oluşan pay değişiklikleri sebebiyle, söz konusu tüzel kişinin ortaklık yapı-
sında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

c) İlgili tüzel kişinin ortaklık yapısında, yurt dışında kurulmuş olan ortakların ortaklık
yapılarında oluşan değişiklikler sebebiyle gerçekleşen dolaylı pay sahipliği değişikliklerine,

ç) İlgili tüzel kişi ile bu tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı tüzel kişi ortaklarının pay-
larının halka arz edilmesi kapsamında, söz konusu tüzel kişinin ortaklık yapısında oluşacak
doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerine,

uygulanmaz. İlgili şebeke işletmecileri, bağlantı anlaşması imzalanması ve geçici ka-
bule hazır tutanağının hazırlanması aşamasında pay devri yapılıp yapılmadığına ilişkin gerekli
kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Pay devri yapılması halinde ilgili tüzel kişiye ait ilgisine
göre bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması iptal edilir.

(10) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı ortakları, kontrolünde
olan tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler
ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve ilgili
dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, bu Yönetmelik kapsamında rüzgâr ve
güneş enerjisine dayalı üretim başvurusunda bulunamaz.

(11) İlgili şebeke işletmecileri ve ilgili görevli tedarik şirketleri bu Yönetmeliğin uy-
gulanması veya Kurum tarafından istenen hususların yerine getirilmesi amacıyla yazılı veya
elektronik ortamda gerekli veri ve bilgi transferi yapabilir.
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Atıflar
MADDE 38 – (1) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile 2/10/2013 tarihli ve 28783 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin
Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 11 inci maddenin birinci fıkrası

kapsamındaki tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 21/6/2018

tarihinden sonra 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mek-
tubu düzenlenen, bağlantı anlaşması imzalanan ya da geçici kabulü tamamlanarak işletmeye
alınan çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin olarak, bu Yönetmeliğin yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde ilgililerce başvuruda bulunulması
halinde, başvuruyu izleyen aydan itibaren 26 ncı madde hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü kapsamına dahil edilen üretim tesislerinin bağlantı ve sistem
kullanım anlaşmaları sonlandırılana ve/veya iptal edilene kadar 26 ncı madde hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu
düzenlenen kişilere uygulanacak işlemler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 39 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik kap-
samında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan, bağlantı anlaşmasına çağrı
mektubu alan veya bağlantı anlaşması imzalayan kişilerin iş ve işlemleri bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre devam ettirilir.

(2) Birinci fıkra hükmü kapsamındaki kişilerce yapılan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten sonraki taleplere ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

(3) 39 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve Avrupa Birliği Katılım Ön-
cesi Yardım Aracı bileşenlerine dâhil hibe programlarını da içeren uluslararası hibe programları
ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan hibe ve/veya krediler kapsamında bağlantı
anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenen kişilerce, söz konusu hibe ve/veya kredi programları
kapsamında hibeden ve/veya krediden yararlandırılmaya hak kazanıldığına dair sözleşme, bağ-
lantı anlaşmasının imzalanmasını müteakip yedi ay içerisinde ilgili şebeke işletmecisine sunu-
lur. İlgili belgenin sunulmaması halinde bağlantı anlaşması iptal edilir.

İç tüketim miktarı için abonelik tesis edilen lisanssız üretim tesisleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce üretim tesis

sahasında yer alan her türlü yapı ve ekipmanın çalışmasına bağlı oluşan iç tüketim miktarı için
abonelik tesis edilen üretim tesislerinin tüketimine ilişkin imzalanan anlaşma ve sözleşmeler
bu maddenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren 6 ay içinde sonlandırılarak bahse konu tüke-
time ilişkin iş ve işlemler 28 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca sürdürülür.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan süreler içerisinde tüketimine ilişkin imzalanan anlaşma
ve sözleşmeleri sonlandırılmayan üretim tesisleri herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın
ilgili şebeke işletmecisi tarafından durumu uygun hale getirilinceye kadar şebekeden ayrılır ve
ayrılma gerekçesi üretim tesisi sahibi kişiye 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünden:

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HİZMET

BİRİMLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Ensti-

tüsünün hizmet birimlerinin görev ve yetkilerini düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün hizmet birimle-

rinin görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesinin 758 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Başkan: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanını,

d) Diğer Elementler: Nadir toprak elementleri dışındaki diğer tüm elementleri,

e) Enstitü: Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünü,

f) Nadir Toprak Elementleri: Periyodik tabloda atom numaraları 57-71 aralığında olan

lantanitler ile skandiyum ve itriyumu,

g) NTE: Nadir toprak elementlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Hizmet birimleri

MADDE 4 – (1) Enstitünün hizmet birimleri şunlardır: 

a) Ar-Ge Koordinatörlüğü.

b) İş Geliştirme ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü.

c) Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü.

Ar-Ge koordinatörlüğü

MADDE 5 – (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) NTE ve diğer elementlerin kullanımı hakkında ülkemizin sanayi, araştırma-geliştirme

ve teknoloji politikalarına ve Bakanlığın amaç ve hedeflerine uygun olarak Enstitünün yıllık

ve revize edilebilir, beş yıllık Ar-Ge programlarını hazırlamak.
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b) Ülkemizin NTE ve diğer elementler konusunda kısa, orta ve uzun dönem politika

ve stratejilerinin oluşturulmasına yönelik gerekli bilgiyi toplamak ve üretmek.

c) NTE ve diğer elementlerin çıkarılması, işlenmesi, geniş bir şekilde kullanımı ve kul-

lanıldığı ürün teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında temel ve uygulamalı araş-

tırma yapmak, yaptırmak ve değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel

ortamı sağlamak ve bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere dönüşebilmesi için çalışmalar

yürütmek.

ç) Enstitü bünyesinde hangi konularda araştırma ve geliştirme yapılması hususuyla ku-

rulması gerekli Ar-Ge grupları ve personel, finans ve teçhizata ilişkin önerileri Başkana sun-

mak.

d) Türkiye’nin taraf olacağı, NTE ve diğer elementlerin geniş bir şekilde kullanımına

yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışma ve işbirliğine ilişkin

uluslararası anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmek.

e) NTE ve diğer elementlerin kazanılması sürecinde çevre ve insan sağlığına etkileri

ile ilgili araştırma yapmak ve yaptırmak.

f) NTE ve diğer elementlerle ilgili yurt dışında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini

yürütmek ve/veya desteklemek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İş geliştirme ve endüstriyel ilişkiler koordinatörlüğü

MADDE 6 – (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerin NTE ve diğer

elementlerin geniş bir şekilde kullanımı ve ilgili teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi

hakkında araştırma isteklerini değerlendirmek, sonuçlandırılmasını sağlamak ve piyasaya sun-

mak.

b) NTE ve diğer elementlerin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ve teknolojilerinin

geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri desteklemek, sa-

nayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programları geliştirmek ve bu işbir-

liğini verimli kılacak ortamı sağlamak.

c) NTE ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara hem özel sektörün hem de

Enstitünün katılımını sağlayacak programlar yapmak ve Başkana önermek.

ç) Ar-Ge çalışması sonuçlarının uygulamaya geçmesi ve yurt dışından teknoloji transferi

için gerekli çalışmaları yürütmek ve Enstitünün gelirlerinin artırılması için öneriler hazırla-

mak.

d) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hiz-

metlerinin verilmesi işlemleri ile mevcut ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği

yapılması çalışmalarını yürütmek.
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e) Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde periyodik ya-

yınlarda bulunmak ve bu tür yayınların desteklenmesi hakkında çalışmalar yapmak.

f) NTE ve diğer elementlerle ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer

gibi bilimsel toplantıları düzenlemek, desteklemek ve bunlara katılmak.

g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen

usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

ğ) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi

edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri

almak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek hizmetleri koordinatörlüğü

MADDE 7 – (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

a) Enstitünün bütçesinin hazırlanması, gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesi, takibi,

denetimi ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek.

b) Muhasebe, ücret ödemeleri ve takibini yerine getirmek, bu konularda Başkana öne-

rilerde bulunmak ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Enstitünün varlık ve imkanları ile ilgili işlemleri ve takibini yapmak.

ç) NTE ve diğer elementler ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları

için kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanacak finansman desteğinden yararlanmak.

d) Genel evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) Enstitünün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

f) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve har-

cama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

g) İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel

sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

ğ) Personelin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak.

h) Bilişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, bilgisayar alt yapısını oluşturmak,

bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek.

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nadir Toprak Elementleri Araştırma Ens-

titüsü Başkanı yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülecek lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülecek

lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
ç) Anabilim dalı/ana sanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim-öğretim programı

bulunan anabilim/ana sanat dalını,
d) Anabilim dalı başkanı/ana sanat dalı başkanı: Enstitülerde eğitim programı yürüten

lisans bölümlerinin başkanlarını, 
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim
elemanını, 

f) Enstitü: İstinye Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerini, 
g) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim

programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yürüten enstitü anabilim ve enstitü
ana sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu, 

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
Müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunun seçeceği üç öğretim üyesinden olu-
şan kurulu, 

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

ı) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik
çalışması programlarını, 

i) Müdür: İstinye Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini, 
j) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 
l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını, 
m) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem

projesini, 
n) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü, 
o) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu, 
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ö) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1 inci
bölümünden alınan standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden alınan standart puanın 0,3
ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı, 

p) Üniversite: İstinye Üniversitesini, 
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 
s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim
MADDE 5 – (1) Enstitüler örgün eğitim ve/veya uzaktan eğitim modeli ile tasarladıkları

lisansüstü çalışmalarını; tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans, tezsiz/sanat eseri raporsuz yük-
sek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışması programı, ortaöğretim alan öğretmenlerinin ye-
tiştirilmesine ilişkin birleştirilmiş lisans ve tezsiz yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, bütünleşik
tıp bilim doktorası programları ile gerçekleştirir. 

Öğretim programlarının açılması 
MADDE 6 – (1) Enstitüler YÖK’çe onaylanan bilim/sanat dallarında; çeşitli düzeyler-

de, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yeni programlar açabilir. 
(2) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesinde anabilim/ana sanat dalı bütün-

lüğü esas olur. Ancak, öğrencilerin diğer anabilim dalları ders planlarında yer alan kimi derslere
yazılmaları özendirilerek değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanır. 

(3) Anabilim/ana sanat dalları tarafından önerilen programlar ile değişiklik önerileri
enstitü kurulu onayı ve Senato kararı ile yürürlük kazanır. 

(4) Enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile diğer enstitülerle iş birliği yapılarak ortak
programlar açılabilir. 

Öğrenim ücreti 
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. 
(2) Öğrenim ücretlerine ilişkin hususlar İstinye Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerine

Uygulanacak İdari ve Mali Usul ve Esaslara göre belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, maddi, beklenmedik zorunlu olaylar ve

benzeri nedenlerle kayıt dondurmak üzere başvurabilirler. 
(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-

leyen belgeler ile kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Başvurular, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem
olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süre-
sinden sayılmaz. 

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Diğer hususlar İstinye
Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanacak İdari ve Mali Usul ve Esaslar ile belirlenir.

(4) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurul-
ması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülük-
leri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz. 
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(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğ-
renimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle izin almış öğrencilerden izin süresini
tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, izinden dönmek istediği dönemin ders ka-
yıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne

başvurarak Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için baş-
vurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir. 

(2) Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar İstinye Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerine Uy-
gulanacak İdari ve Mali Usul ve Esaslar ile belirlenir.

(3) Yaz dönemi ile ilgili hususlar İstinye Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Usul ve Esas-
larına göre belirlenir.

(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi
bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal
ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. 

(5) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu ders başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte
kayıtlarına geçirilir.

Burslar 
MADDE 10 – (1) Burslara ilişkin hususlar İstinye Üniversitesi Lisansüstü Burs ve İn-

dirim Yönergesine göre belirlenir. 
Kontenjanlar 
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, enstitü ku-

rulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir. 
(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-

rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini,
sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder. 

Başvuru koşulları 
MADDE 12 – (1) Lisansüstü öğretim yapacak programlara başvuracak adaylarda bu

Yönetmelikte belirlenmiş koşullar dışında ek koşullar da aranabilir. Bu ek koşullar anabilim
dalı/ana sanat dalı başkanının önerisi, enstitü kurulunun görüşü ve Senatonun kararı ile belir-
lenir. Tüm koşullar ve başvuru tarihi Rektörlük tarafından ilan edilir. 

Yüksek lisans programlarına başvuru 
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. 
b) ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak

üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmak.
c) Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eş-

değer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenmiş taban puanı al-
mış olmak.

ç) Senato tarafından belirlenmiş lisans genel not ortalamasına sahip olmak.
d) Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak.
e) Olumlu referans sahibi olmak.
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(2) Enstitü yönetim kurulu, internet ortamında yürütülen tezsiz/sanat eseri raporsuz
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların mülakata alınmamasına karar vere-
bilir. 

(3) Enstitü kurulu kararı ile Türkçeyi kullanma yeteneklerini değerlendirmek üzere li-
sansüstü eğitim alma gerekçelerini anlatan bir kompozisyon yazdırılabilir. 

(4) Bir adayın yüksek lisans programına kabulünde uygulanacak değerleme esasları
enstitü kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. ALES puanının bu değerlemeye
etkisi %50’den az olamaz. 

(5) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek
lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Doktora programlarına başvuru 
MADDE 14 – (1) Doktora programına başvurabilmek için gerekli şartlar şunlardır: 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’ten başvurulan program puan

türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
olmak. 

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurulan programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmak. 

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurulan prog-
ramın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmak. 

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek
lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu de-
ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar
Senato tarafından belirlenir. 

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır. 

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı
ile yükseltilebilir. 

(4) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana sanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı arana-
bilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. 

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların; tıp fa-
kültesi lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek
temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato
kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise
yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine
ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
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necek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel
tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması,
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından
belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dı-
şında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup,
bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato
tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşu-
luyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı
ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. 

(7) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora
programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı 
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarında,

nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, mülâkat/yetenek değerlendirme jürisinin önerisi ve ana-
bilim/ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile eksik-
liklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir: 

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar, 

b) Lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans
programı adayları, 

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini/derecelerini başka bir yükseköğretim kurumun-
dan almış olan doktora/sanatta yeterlik çalışması programı adayları, 

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik çalışması
programından farklı alanda almış olan adaylar. 

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulünde 13 üncü ve 14 üncü mad-
delerde belirtilen esaslar göz önünde tutulur. 

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa ait dersler de alabilir. 

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek
ve en az 2,00 akademik ortalama tutturarak başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin
enstitü ile ilişiği kesilir. 

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı en fazla bir takvim yılıdır ve izinler dışında uza-
tılamaz. Bu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. 

Kesin kayıt 
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıtları, enstitü

akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Programa kabul edilen adaylar süresi içinde
Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğüne bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak bel-
gelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya belirleyeceği vekil aracılığıyla
yaptırabilir. 

(2) Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödememiş veya süresi içinde mazeretsiz olarak
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 
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Yatay geçiş 
MADDE 17 – (1) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir

enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği enstitü kurulu tarafından onaylanan program-
lardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için ilk kabul edildikleri
enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı
olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine
getirmiş olması gerekir. 

(2) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve
tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar
aranır. Bu geçişler için başvurular sadece ders alma aşamasında yapılabilir. Öğrencilerin, iç
geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin, geçiş yapmak üzere başvurduğu programın
öğrenci kabul koşullarını sağlaması; kayıtlı olduğu programda en az bir dönem öğrenim görmüş
olması; halen Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olması ve varsa ilgili enstitü tarafından belirlenen
diğer koşulları yerine getirmesi gerekir.

(3) Yatay ve diğer geçiş öğrencilerinin eşdeğer programlardan almış ve başarmış ol-
dukları dersler konusundaki muafiyet değerlendirmeleri ilgili anabilim/program başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. 

(4) Başka öğretim kurumlarından yüksek lisans/doktora programlarına yatay geçiş yap-
mak üzere başvuran adaylar enstitü müdürlüğüne başvurmaları halinde, önceki eğitim kuru-
munda yüksek lisans/doktora programından almış ve başarılı oldukları derslerden hangi oranda
muaf tutulacakları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 18 – (1) Özel öğrenciler; bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi

olup bu program kapsamında bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen ve bu nedenle ilgili kurulun
onayı ile programın ders planında yer alan kimi derslere dışarıdan katılma izni verilen öğren-
cilerdir. 

(2) Özel öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını
gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. 

(3) Özel öğrencilere Üniversitenin diploması verilmez. Bu öğrenciler statüye yönelik
öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. 

(4) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü
programındaki derslerin %50’sini aşamaz. 

(5) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tü-
müyle yerine getirerek yüksek lisans öğrencisi statüsünü kazanabilir. Bu durumda özel öğrenci
olarak başardıkları derslerin kredileri geçerli sayılır ve bu dersler öğrencinin transkriptine iş-
lenir. 

Yarıyıl sistemi ve eğitim-öğretim takvimi 
MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim takvimi enstitülerin özellikleri dikkate alınarak Se-

nato tarafından belirlenir. Bu takvim en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir
ay önce ilan edilir. 

(2) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. 
(3) Enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi

uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ya-
pılır. 

(4) Senato kararıyla belirlenmiş dersler/stajlar, gerektiğinde enstitü kurullarının kararı
ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç cumartesi ve/veya
pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık öğretim veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.
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Eğitim-öğretim dili 
MADDE 20 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe veya İngilizcedir. Ancak, enstitü

kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda derslerin tümü ya da bazı dersler
yabancı dilde verilebilir. 

(2) Tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışmaları, anabilim dalı/ana sanat dalının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yabancı bir dilde yazılabilir. 

Ders planları ve kredili sistem 
MADDE 21 – (1) Bir programda açılacak dersler anabilim/ana sanat dalı/program ta-

rafından hazırlanır ve enstitü kurulunun görüşü ve Senato onayı ile kararlaştırılır. 
(2) Enstitü programlarının eğitim-öğretiminde AKTS uygulanır. 
Dersler ve ders sorumluları 
MADDE 22 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır.

Açılacak zorunlu ve seçmeli dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, anabilim/ana
sanat dalı tarafından belirlenir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanıp ilân edilir. 

(2) Lisansüstü dersler, öncelikle öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretim
görevlileri/sanatçı öğretim elemanları da ders sorumlusu olabilir. Gerekli görüldüğünde Üni-
versite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir. 

Kayıt yenileme 
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri; akademik takvimde gösterilmiş ta-

rihlerde ve her yarıyıl başında derslere yazılırken kayıt yenilemek zorundadır. 
(2) Öğrenim ücretini belirlenmiş zamanda veya kendilerine özel olarak belirtilmiş ta-

rihte ödememiş olan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. 
(3) Öğrenci, kaydını bizzat yenilemek zorundadır. Geçerli mazereti nedeni ile kaydını

yenileyememiş öğrenciler, ders alma-bırakma süresinde kayıt yaptırabilir. Bu süre içinde de
kayıt yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Derse yazılma ve ders bırakma 
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde, danışmanları ile birlikte o dönemde alacakları dersleri belirler ve derslere yazılır. 
(2) Öğrencilerin ön koşullu derslere ders planlarındaki sıra göz önünde tutularak yazıl-

ması gerekir. 
(3) Öğrenciler, haklı ve zorunlu nedenlerle başvurmaları halinde, kesinleştirerek yazıl-

dığı bir dersi yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının onayı ile bırakabilir ve
bir başka derse yazılabilir. 

(4) Öğrenciler danışmanın ve anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile zorunlu dersler dışında başarısız oldukları bir dersin yerine başka
bir derse yazılabilirler. Zorunlu ders havuzu olan programlarda başarısız olunan ders, eğer zo-
runlu ders havuzu içerisindeyse enstitü yönetim kurulu onayıyla zorunlu ders havuzunda olan
başka bir dersi alabilir.

Devam zorunluluğu 
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve

bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğren-
cilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim ele-
manları tarafından izlenir. 

Ders başarı durumu
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından

dönem başında açıklanan esaslara göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem
sonu başarı notu verilerek belirlenir.
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(2) Başarı notu, yüksek lisans programlarında en az CB, doktora ve sanatta yeterlilik
programlarında ise BB olması gerekir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında en az CB notu alın-
malıdır, CC notu şartlı geçerdir. Doktora ve sanatta yeterlilik programlarında bir dersten başarılı
sayılmak için en az BB notu almalıdır, CB notu şartlı geçerdir. Yüksek lisans programı mezu-
niyetinde, öğrencinin AGNO’su 2.50 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda CC
ve altı harf notu aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi gerekir. Doktora programı mezuni-
yetinde, öğrencinin AGNO’su 3.00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda CB
ve altı harf notu aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi gerekir.

(4) Öğrencilerin başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Harfli başarı
notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki gibidir:

a)
Harf Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
F ve DZ 00
b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 
1) B; kredisiz dersler için başarılı
2) K; kredisiz dersler için başarısız
3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma.
Sınavlar 
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ile proje, ödev ve uygulama

gibi diğer dönem içi çalışmalar ve bunların başarı notuna katkıları ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenip, dönem başında öğrencilere açıklanır. 

(2) Ara sınav ve benzeri çalışmaların yapılacağı tarihler, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur. 

(3) Dönem sonu sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Bu sınavlar,
akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başla-
madan önce öğrencilere duyurulur. 

(4) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdürler ve
girmedikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar. 

(5) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle
sağlık raporu olan öğrencilerin, raporlu olduğu süreler içinde ve Üniversiteyi temsilen yurt içi
ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrenci-
lerin, bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde, giremedikleri ara sınavlar veya katılama-
dıkları çalışmalar için öğrencilerin talebi üzerine öğretim elemanı tarafından uygun görülen
bir tarihte ve kapsamda mazeret hakkı tanınır. 

(6) Sınav kağıtları ve ders notuna esas alınan diğer dokümanlar, veriliş tarihlerinden
itibaren beş yıl süreyle ilgili enstitü müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Notlara itiraz 
MADDE 28 – (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav

ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en
geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak, ilgili
sınav kağıtlarının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler. 
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(2) İtiraz üzerine ilgili enstitü müdürü inceleme için dersin öğretim elemanını veya üç
öğretim elemanından oluşan bir komisyonu görevlendirir. İnceleme, ilgili komisyonun oluştu-
rulmasından itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Notlarda yapılacak değişiklikler
ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. 

(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu ders başarı no-
tunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme, 29 uncu madde
hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Dönem sonu ders başarı notlarında düzeltme 
MADDE 29 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu ders başarı notunun düzel-

tilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine enstitü müdürü onayı ile yapılır. 
(2) Notlardaki düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için

belirtilen tarihlerde yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz ko-
nusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna
kadar olmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla olur. 

Not ortalamaları 
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem not ortalaması

(ANO) ve genel not ortalaması (AGNO) değerleri ile izlenir. 
(2) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin AKTS kredisi ile dersten al-

dığı dönem sonu başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilir.
(3) ANO, öğrencinin o dönem kayıtlı olduğu derslerden aldığı toplam puanın, alınan

derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. AGNO, öğrencinin kayıtlı olduğu
tüm dersler dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. AGNO hesabında tekrar edilen dersler-
den alınan en son AKTS kredisi ve başarı notu geçerlidir. 

(4) ANO ve AGNO; tam sayıdan sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli/Sanat Eseri Raporlu Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı 
MADDE 31 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programının amacı; öğrencinin

bilimsel/sanatsal araştırma yapma yoluyla bilgilere erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve
yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak
koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve
tez/sanat eseri rapor çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başında tez/sanat eseri raporu çalışmasına kayıt
yaptırmak ve sonraki yarıyıllarda da kaydını yenilemek zorundadır. 

(4) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. Bu dersler, anabilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan lisans derslerinden de seçilebilir. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil hazırlık

sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla altı yarıyıldır. Ancak öğrenci ilk iki yarıyılda
kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyıl
sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve tezini başa-
rıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. 
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(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami
üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların enstitü ile ilişiği kesilir. 

Tez danışmanı ataması 
MADDE 33 – (1) Anabilim dalı başkanlığı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar her bir

öğrenci için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını tez danışmanı
olarak önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, eş tez danışmanı başka bir üniver-
siteden de atanabilir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir. 

(2) Tezli yüksek lisans programındaki her öğrenci için tez konusu, en geç ikinci döne-
min sonuna kadar, tez danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile be-
lirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır.

(3) Öğrenci, tez danışmanı ve tez konusunun atanmasını izleyen dönemden itibaren tez
çalışması süresince, her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması
ile ilgili ders notu, tez savunmasına girene dek “DE” olarak kayıtlarına işlenir. 

(4) Öğrenci, azami öğrenim süresi içinde tezi ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak, elde
ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak, tezini jüri önün-
de sözlü savunmak ve başarılı olmak zorundadır. 

(5) Öğrenci, tez savunmasına girebilmek için tez danışmanınca onaylanmış yüksek li-
sans tezinin bir kopyası ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Öğrencinin başvurusu
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu, en kısa süre içinde öğrencinin tezini değerlendirecek olan
Yüksek Lisans Tez Jürisini belirler. 

(6) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir
anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden
oluşur. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı (eş danışman) jüri
üyesi olamaz. 

(7) Tez savunması, hazırlanan tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç bir ay içinde yapılır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır. 

(8) Tez savunması sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu karar, toplantı
tarihini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması şarttır. Öğrenci, tez savunmasını yeniden ya-
pacağı dönemde kaydını yenilemek zorundadır. Bu şekilde tez savunmasına ikinci defa giren
öğrencinin tezi hakkında kabul veya ret kararı verilir. 

(10) Tezi hakkında ret kararı verilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renci için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki hükümlerden biri uygulanır:

a) Öğrencinin tez konusu değiştirilir. Ayrıca, öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir
ve öğrenciden yeni dersler alması istenebilir. 

b) Talepte bulunması halinde öğrenci, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. 
(11) Tez konusu değiştirilen öğrenci, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara

katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. 

(12) Öğrenci tezine devam ettiği sürece, tez çalışmasına “DE” işareti verilir. Tez çalış-
masının, Yüksek Lisans Tez Jürisi tarafından kabul edilmesi durumunda “Başarılı”; reddedil-
mesi durumunda “Başarısız” notu ile değerlendirilir.

12 Mayıs 2019 – Sayı : 30772                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Tezli yüksek lisans programı diploması 
MADDE 34 – (1) Enstitü yönetim kurulu kararı ile 36 ncı maddede belirtilen şartları

yerine getirmek ve en az 3,00 ortalamaya sahip olmak kaydıyla başarılı olan öğrenci tezli yük-
sek lisans programı diploması almaya hak kazanır. Yüksek lisans diplomasında enstitü anabilim
dalı programının onaylanmış adı ve mezuniyet tarihi yazılır. 

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

Yüksek lisans tezi/sanat eseri önerisi 
MADDE 35 – (1) Programdaki derslerini tamamlayarak gerekli krediyi sağlayan öğ-

renci bir tez/sanat eseri önerisi hazırlamak ve önerisini anabilim dalına bildirmek zorundadır. 
(2) Tezin/sanat eseri raporunun başlığı ve kapsamı öğrenci ve danışmanı tarafından,

anabilim/ana sanat dalının yürüttüğü ve planladığı projeler de göz önünde bulundurularak be-
lirlenir. 

(3) Tez/sanat eseri önerisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

Yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun sonuçlanması 
MADDE 36 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programındaki bir öğrenci,

Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış ve danışman
tarafından kontrol edilmiş tezini/sanat eseri raporunu intihal yazılım programı raporu ile birlikte
altı nüsha olarak enstitü müdürlüğüne teslim eder. 

(2) Öğrenci; teslim edilen tezi/sanat eseri raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. 

(3) Yüksek lisans tez/sanat eseri raporu değerlendirme jürisi, anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri; biri öğrencinin
tez/proje danışmanı ve en az biri başka üniversitenin ilgili anabilim/ana sanat dalından olmak
üzere en az üç üyeden oluşur. 

(4) Üç kişilik jürilerde; jüri tarafından değerlendirilecek tez/sanat eseri raporu için bir-
den çok tez/proje danışmanının atanmış olması durumunda, jüride ancak bu danışmanlardan
biri görev alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanat eseri raporunun kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına/sanat eseri savunma-
sına alır. Bu savunma; tez sunumu/rapor sunumu ve teze/rapora ilişkin soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez/sanat eseri raporu savunması izleyiciye açık olarak yapılır. 

(6) Tez/sanat eseri raporu savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez/sanat eseri
raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar jüri tarafından
savunmayı izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi/sanat eseri raporu başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. 

(8) Tezi/sanat eseri raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç ay içinde
gereğini yaparak tezini/sanat eseri raporunu aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı 
MADDE 37 – (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programının amacı; öğren-

ciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir. Bu program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az
on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. 

(2) Öğrenci, mezuniyet projesine başlatıldığı yarıyılda ilgili proje dersine kayıt yaptır-
mak ve yarıyıl sonunda enstitü tez yazım kurallarına uygun bir proje raporu vermek zorundadır. 

(3) Öğrenci yazılacağı derslerin en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında almamış olması
koşuluyla, danışmanının onayladığı lisans dersleri arasından seçebilir. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, en fazla üç yarıyıldır. Ancak öğrenci üçüncü yarı-
yılda kredi yükünü tamamlamak ve dönem projesi dersinden başarılı olmak kaydıyla ikinci ya-
rıyıl sonunda mezun olabilir. Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz dersleri ve dönem
projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. 

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezsiz yüksek lisans programını azami
üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. 

(3) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini
danışmanına onaylatmak zorundadır. Danışman tarafından onaylanmamış dönem projesi ba-
şarısız sayılır ve dönem projesi dersi tekrar alınır. 

Tezsiz yüksek lisans diploması 
MADDE 39 – (1) Derslerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olan ve dönem projesi der-

sinden başarılı olan öğrenci enstitü yönetim kurulu onayıyla tezsiz yüksek lisans diploması al-
maya hak kazanır. Yüksek lisans diplomasında enstitü anabilim dalı programının onaylanmış
adı ve mezuniyet tarihi yazılır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelik ile tezli yüksek li-
sans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında öngörülen proje hariç, harf notu ile değerlen-
dirilen  derslerin kredi toplamının en az yarısının Üniversitede tamamlanması gerekir.

Danışman ataması 
MADDE 40 – (1) Anabilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve dönem

projesi danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Danışman atanması
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Danışmanlar öğretim üyeleri veya nitelikleri enstitü yönetim kurulunca belirlenen
doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. 

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

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 
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(2) Bu süre içinde başaramadığı dersleri olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde
AGNO’su 2,50/4,00’ün altında olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amacı ve kapsamı 
MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 
a) Bilime yenilik getirme, 
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. 
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

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

(4) Doktora dersleri, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslerin kredileri toplamı programın gerektirdiği
toplam kredinin üçte birini aşamaz. 

(5) Doktora programlarında anabilim/ana sanat 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. 

(6) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler doktora eği-
timinde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. 

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK tarafından belirlenir. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 43 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört ya-
rıyıldır. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla
doktora programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir. 

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı
yarıyıldır. 

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez
sınavına giremeyen öğrenciye, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir. 

(4) Azami süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sı-
navları ve savunma sınavından başarılı olamayan öğrenciler ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretle-
rini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders
ve tez sınavlarına katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-
landırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. 
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(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğ-
rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tez danışmanı atanması 
MADDE 44 – (1) Anabilim dalı başkanlığı öğrencinin eğitim gördüğü yarıyılı temel

alarak her bir öğrenci için Üniversitenin bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak önerir. Tez
danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Gerekli hallerde mevcut danışmanın gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir. 

(2) Tez danışmanı Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en geç üçüncü yarıyılın ba-
şına kadar atanır. Eş tez danışmanı başka bir üniversitenin öğretim üyesi de olabilir. 

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. 

Yeterlik komitesi ve sınavı 
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin dersler ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinlemesine ve kapsamlı bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girmek
isteyen öğrenci bu tarihlerde enstitüye başvurusunu yapar. 

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00/4,00 olan öğrenci,
yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile baş-
layan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenci
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler
içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır. Başvuru şartına bakıl-
maksızın belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmeyenlere azami iki yarıyıl süre ta-
nınır. 

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından önerilen ve il-
gili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi beş asıl ve iki yedek öğ-
retim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş asıl ve
iki yedek öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürileri kurabilir. Doktora yeterlik jürisi
her öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır. 

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin doktora yeterlik sınavından başarılı veya başarısız olduğuna en az
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tek-
rar sınava alınır. 

(6) Üçüncü defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bundan sonra gireceği her
yeterlik sınavı için bir yarıyıl ücretinin yarısını öder. Bu ücret her akademik yıl yeniden Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

(7) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaramayan bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek kaydıyla fazladan
dersler almasını isteyebilir. 
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Tez izleme komitesi 
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş tez danışmanının olması du-
rumunda eş tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine kendisi ulaştırır. Enstitü yönetim
kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sun-
mayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen bir öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu
enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanır. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştirmek
isteyen bir öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar. Bahsi edilen süre tez öne-
risinin reddedildiği tarih itibari ile başlar. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı arasında en az
dört ay sürenin geçmiş olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir raporu enstitü aracılığı ile sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalış-
maların bir özeti ve izleyen yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme
komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğ-
rencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. 

(6) Üst üste iki kez tez izleme sınavına katılarak başarısız olan veya mazeretsiz olarak
tez izleme sınavına katılmayan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır. 

(7) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu
değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye
sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir
ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci
en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer. 

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç
tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 48 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması süresince elde ettiği

sonuçları tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, intihal yazılım programı raporunu da-
nışmanına teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savun-
masına girebilmek için öğrenci tarafından enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya ulus-
lararası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul bel-
gesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal veya uluslararası bir etkinlikte sunum şartının yerine
getirilmesi veya dijital ortamdakiler dahil olmak üzere Üniversitenin bir yayınında yayımlan-
ması gerekir. 

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar ve-
rir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için aralarında en az 6 ay olan en az 3 tez iz-
leme komitesi raporu sunulması gerekir. 

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder. Tez sına-
vının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri
ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, enstitüye
teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitüye bildirir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi
en az 90, en fazla 120 dakikadır. Tez sınavından en geç bir hafta önce duyurulması için gerekli
tedbirleri almak anabilim dalı başkanlığının sorumluluğundadır. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde tezin düzel-
tilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. 

(7) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen tarihte tez savunma sınavına katılmayan veya
savunma sınavında başarısız bulunan öğrenci için enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır. 

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş ise ve tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmek kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek doktora
programı ile ilişkisi sona erdirilir. 

(9) Azami süreyi dolduran öğrencilere öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın tez
hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir. 

Doktora diploması 
MADDE 49 – (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve AGNO’su en az 3,00/4,00

olan öğrenci, yeterlik ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak
kazanır. Tezin akademik yazımı Senato tarafından onaylanan tez kılavuzuna uygun bulunan
doktora tezinin ciltlenmiş dört kopyasını, tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini
içeren dört adet elektronik kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları da ta-
mamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim
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eder ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır. Belirtilen teslim
enstitüye yapılmadan doktora diploması düzenlenmez. Doktora diploması üzerinde öğrencinin
adı, soyadı, doktora programının onaylanmış adı, doktora tezinin başlığı ve doktora sınav tarihi
bulunur. 

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili ens-
titüye teslim edildiği tarihtir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Programlar, sınavlar ve değerlendirme 
MADDE 50 – (1) Enstitü anabilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır. 

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır. 

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senatoca belirlenir. 

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. 

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. 

(7) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir. 

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda ve/veya sözlü olarak da yapılabilir. 

İngilizce yeterlik 
MADDE 51 – (1) İlgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile İngilizce dil koşulu

aranan programlara öğrenci kabulünde, adayların Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya
uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla
belirlenen puanı almış olmaları şarttır. 
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(2) Üniversitenin öğrenim dili İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce
olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar,
İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. Bu hususlar İstinye Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sı-
nıfı Yönergesine göre yürütülür.

(3) İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Üniversite tarafından düzenlenen
İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavdan yeterli puanı sağlayamayanlar, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla İngilizce Hazırlık Programına alınabilirler. 

(4) İngilizce yeterliğin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet
koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili esaslar İstinye Üniversitesi İngi-
lizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi ile düzenlenir.

Özel hükümler 
MADDE 52 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir. 

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

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

Disiplin işleri 
MADDE 53 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri disiplin işleri hakkında, 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi 
MADDE 54 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
Yönetmelikte ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine ilişkin hüküm bulunmayan hallerde il-
gili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Tebligat 
MADDE 55 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir. 

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (elektronik posta adresi
dahil), telefon gibi kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon
sisteminde güncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine tebligat yapılması
halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmamaktadır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 20/11/2017 tarihli ve 30246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2018 tarihli ve 30417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) ÇAP’a başvurabilmek için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması

gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) ÇAP’a kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim süresi içerisinde herhangi bir disiplin

cezası almaları durumunda, disiplin cezası aldıkları yarıyıl sonu itibarıyla ikinci anadal prog-

ramından ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ÇAP öğrencisinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden

önce almış olduğu disiplin cezasından dolayı ikinci anadal programından kaydı silinmez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2015 tarihli ve 29426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli

Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin

birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Eğitim programlarının düzenlenmesine ve düzenlenen programlarda görevlendiri-

lecek kişilere ilişkin karar almak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/5/2018 30417

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/7/2015 29426
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Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştır-

ma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ku-

rulan Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yö-
netim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1983 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: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

(KOÜSEM)’ni,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversite adına örgün veya elektronik olmak üzere

ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında; eğitim programları, kurs, seminer,
danışmanlık hizmeti, ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak sınav
ve belgelendirme hizmetleri vermek ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek tüm bu amaç-
lar doğrultusunda Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin ge-
lişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duy-

dukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek.
b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğitim programları, kurslar,

seminerler, konferanslar düzenlemek ve Üniversite adına sertifikalandırma yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak eğitim, sınav ve

belgelendirme faaliyetlerini düzenlemek.
ç) ISO standartları çerçevesinde kalite eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak.

12 Mayıs 2019 – Sayı : 30772                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



d) TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen
akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslara
uyumlu olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun personel belgelendirme sertifikasyonu
için sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere sınav merkezi hizmeti vererek sabit
ve gezici sınav organizasyonlarını yapmak.

e) Belgelendirme için gerekli olan eğitimleri düzenlemek ve bu eğitimler için sertifika
veya katılım belgesi vermek.

f) Meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar düzen-
lemek için kurum, kuruluş ve kişilerle ortak ulusal veya uluslararası projeler hazırlamak, baş-
vurusunu yapmak ve süreçleri yönetmek.

g) Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamında tüm faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak ve bu alanlarda Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak.

Eğitim-öğretim kurs programları
MADDE 7 – (1) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları

sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
önerir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür,
yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda yönetmek.
ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Uzaktan Eğitim Araş-

tırma ve Uygulama Merkezi, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bö-
lümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait
çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma ve Yönetim Kurullarına başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere en fazla 7 kişiden
oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görev-
lendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; olağan olarak her ay, ayrıca gerekli görülen durumlarda Müdürün
daveti üzerine, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların
oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması, planlanması, sınav

ve belgelendirme faaliyetleri ve katılımcı alım koşullarını belirlemek.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını düzenlemek ve Danışma Kuru-

luna sunmak.
ç) Eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonunda katılım belgesi,

başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek ve uygulamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir

fakülte dekanı; yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün önereceği birer öğretim
elemanının Rektörün onayıyla belirlenmesiyle oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine
aynı usulle yenisi görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından
konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Ku-
rulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine senede en az iki defa toplanır.

(4) Danışma Kurulu; sürekli eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danış-
manlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna ge-
rekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış
yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve ha-
len yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma
yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 18/5/2005 tarihli ve 25819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ko-

caeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ka-

yıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen

kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması ge-

reken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödev-

ler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri dersleri) ifade eden de-

ğeri,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için De-

kanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kredisi: İlgili dersin fakültenin haftalık ders programında görülen ders saatini,

d) Eğitim-öğretim dönemi: En az yirmi sekiz haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders

dönemini,

e) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim dönemi ve buna ilişkin sınavları kapsayan yılı,

f) Fakülte: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,

ğ) Fakülte Sekreterliği: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreterliğini,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ı) İntibak Komisyonu: Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibak taleplerini incelemek

üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen komisyonu,

i) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde be-

lirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini,

j) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

l) Son sınıf: Dördüncü sınıftan en az bir ders almış ve muaf olmamak şartıyla bu dersten

başarılı olmuş öğrencinin içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılını,

m) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, yıl esasına göre düzenlenir.
Kayıt

MADDE 6 – (1) Kayıt işlemlerinde 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci her eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde gösterilen
süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek ve ders kay-
dını yaptırarak danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Mazeretli ders kaydı için başvuru süresi, kural olarak akademik takvimde belirlenen
süredir. Ancak mazeretin bu süre içerisinde de devam etmesi halinde, başvuru mazeretin kalk-
tığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. Bu durumda mazeret ve mazeretin sürdüğü
sürenin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan doktor raporu, terhis belgesi, mülki idare
amirliklerinden alınan yoksulluk belgesi gibi resmi nitelikte bir belge ile ispatlanması gerekir.
Aksi takdirde süresi içinde yapılmamış olan mazeretli kayıt başvuruları dikkate alınmaz. Bu
fıkra hükmüne göre ders kaydı Fakülte Yönetim Kurulunun uygun bulmasına bağlıdır.

(3) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci birinci eğitim-öğretim yılında yer alan
derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(4) Bu maddeye göre kaydını yeniletmeyen öğrenci, o eğitim-öğretim yılında öğrencilik
haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, ilgili mev-
zuatta belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bıra-
kabilir.

(6) Geçerli mazereti bulunan öğrenci, öğrenim süresinin dondurulması için mazeretli
geç kayıt süresinin sonuna kadar Fakülteye başvurabilir. Öğrencinin mazereti Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından uygun bulunması halinde öğrenim süresi bir eğitim ve öğretim yılı için don-
durulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemekle
yükümlü değildir. Öğrenci, o eğitim-öğretim yılında öğrencilik haklarından yararlanamaz, ders-
lere devam edemez ve sınavlara giremez.

(7) Kayıt işlemini e-devlet kapısından yapmak isteyen öğrenciler, Üniversitenin internet
sitesinde duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağ-
lamaları halinde ders kaydı yapabilirler.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin
intibakları İntibak Komisyonu raporu dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ya-
pılır.
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Muafiyet

MADDE 9 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Fakülteye
kayıt yaptıran öğrenciler, ayrıldıkları yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları
dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri
dilekçelerine bağlı olarak, kayıt işlemleri sırasında Dekanlığa vermek zorundadır.

(2) Kayıtlı öğrencilerin her eğitim-öğretim yılına ilişkin muafiyet talepleri, akademik
takvimde Fakülte için belirtilen ders başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır. Bu
süre geçtikten sonra yapılan muafiyet talepleri, o eğitim-öğretim yılı için dikkate alınmaz.

(3) Muafiyet talepleri Dekanlık tarafından oluşturulan muafiyet komisyonu tarafından
incelenir. Komisyon, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke kararlarını gözeterek
değerlendirme yapar. Muafiyet talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 2 nci fıkrada ön-
görülen talep süresinin bitiminden itibaren on beş iş günü içerisinde karara bağlanır.

(4) Öğrenciye fakülte müfredatındaki bir zorunlu dersten muafiyet tanınabilmesi için;
a) O dersin yıllık esasa göre alınmış ya da dönemlik olarak alınmışsa her iki dönemde

de alınmış ve başarılmış olması,
b) Daha önce alınan dersin, muafiyet talep edilen Fakülte dersi ile aynı adı taşıması ya-

hut içerik bakımından yüzde seksen benzerliği haiz olması,
c) Daha önce alınan dersin, muafiyet talep edilen Fakülte dersi ile eşdeğer yahut daha

yüksek kredi değerine sahip olması,
gerekir.
(5) Muafiyet taleplerine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararlarına itiraz süresi, kararın

ilân edildiği tarihten itibaren beş iş günüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Seçimi, Sınavlar ve Not Değerlendirmesi

Ders seçimi ve danışman onayı

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin her eğitim-öğretim yılı başında seçtikleri dersler; da-
nışmanlar tarafından öğrencilerin huzurunda, öğrencinin geçeceği üst sınıfa ilişkin yeterlik
şartlarına ve önceki yıllarda tamamlamış olduğu derslerdeki başarısına göre değerlendirilerek
onaylanır yahut reddedilir. Bu doğrultuda, öğrencinin danışmanıyla irtibata geçmesi zorunludur;
aksi takdirde alabileceği dersler, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde danış-
manı tarafından re’sen seçilir ve onaylanır. Öğrencinin muaf sayıldığı dersler, bu Yönetmeliğin
ders seçimine ilişkin düzenlemeleri açısından "başarıyla tamamlanmış olan ders" niteliğinde
değerlendirilmez.

(2) Öğrencinin bir üst sınıfa geçerek bu sınıfa ilişkin dersleri alabilmesi için, her alt sı-
nıftan en az bir zorunlu ders alıp, bunu başarıyla tamamlamış olması ve üçüncü fıkra kapsa-
mındaki genel not ortalamasına ilişkin yeterlik şartlarını sağlamış olması gerekir.

(3) Genel not ortalaması, birinci sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak su-
retiyle ikinci sınıfa geçecek olan öğrenciler için 1,00’ın üstünde; ikinci sınıftan en az bir zorunlu
ders alıp başarmış olmak suretiyle üçüncü sınıfa geçecek olan öğrenciler için 1,50’nin üstünde;
üçüncü sınıftan en az bir zorunlu ders alıp başarmış olmak suretiyle dördüncü sınıfa geçecek
olan öğrenciler için 1,80’in üstünde olan öğrenci, geçtiği sınıfın tüm derslerini alır ve alt sınıf-
lardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Belirlenen genel ağırlıklı not ortalamalarının altında
kalan öğrenciler alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder, bir üst sınıfa geçmiş sa-
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yılmaz ve bir üst sınıfın derslerini alamaz. Bu hüküm dördüncü sınıftan en az bir ders almış ve
onu başarmış olmak kaydıyla son sınıf öğrencilerine uygulanmaz; bunlar tekrar etmeleri gere-
ken tüm dersleri şartsız olarak alabilirler.

(4) Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı
yıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli ders, yeni eği-
tim-öğretim planında aktif olarak yer aldığı sürece, öğrenci bu ders yerine başka bir seçmeli
ders alamaz.

Sınavlar ve sınav kuralları
MADDE 11 – (1) Hukuk Fakültesinde, bir eğitim-öğretim yılı içinde kural olarak ara

sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için, her eğitim-öğretim yılı içinde bir kez yapılan sınavdır.
b) Final sınavı: Bir dersin tamamlandığı eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan sı-

navdır.
c) Bütünleme sınavı: Bir dersin final sınavının bitiminden sonra akademik takvimde

belirtilen tarihler arasında, final sınavında başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.
(2) Mezun olabilmesi için başarısız bir dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları

halinde bütünleme sınavlarının bitimini takip eden bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulunca
belirlenecek tarihte, tek ders sınavına girebilir. Bu sınava, söz konusu dersi hiç almamış olan
öğrenciler giremez. Tek ders sınavında alınan not, mutlak değerlendirme sistemine göre belir-
lenir. Öğrencinin ara sınav ve diğer sınavlarda almış oldukları notlara bakılmaksızın 100 üze-
rinden en az 60 puan (CC) alması durumunda, öğrenci bu dersten başarılı olmuş sayılır.

(3) Sınavlar; çoktan seçmeli, klasik (yazılı) yahut karma usulde yapılabilir. Tercih edilen
usule ilişkin soru sayısı, soruların puan değerleri, sınav süresi, münferit sınav talimatları gibi
hususlar; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ders sorumlusu öğretim elemanı
tarafından belirlenir ve sınav kâğıdında belirtilir.

(4) Sınavlarda, ders içeriği ile doğrudan yahut dolaylı olarak ilgisi bulunan hususlar dı-
şında soru sorulmaz.

(5) Öğrenciler; tüm sınavlara, ilân edilen gün, saat ve yerde girmek; kimlik belgeleri
ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak, Fakülte Yönetim Kurulu’nca ilân edilen
ilke kararlarına ve münferit sınav talimatlarına sınav süresince uymak zorundadır.

(6) Sınavlarda; her ne surette olursa olsun kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya
veren yahut kopya çekilmesine yardım edenler hakkında soruşturma başlatılır.

(7) Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar gün-
leri de sınav yapılabilir.

Sınav notu değerlendirmesi
MADDE 12 – (1) Tüm sınavlarda notlar (100) yüz puan üzerinden verilir.
(2) Ara sınav notu, öğrencinin girmiş olduğu ara sınavda aldığı puandır.
(3) Öğrencilerin yılsonu genel notlarının değerlendirilmesinde, kural olarak Bağıl De-

ğerlendirme Sistemi uygulanır. Bu çerçevede genel notun belirlenmesinde; öğrencinin ara sınav
puanının katkı yüzdesi % 30, final veya bütünleme sınavı puanının katkı yüzdesi % 70’tir.

(4) Başarı denetimi, puanlar, öğrencilerin bir dersten doğrudan veya şartlı geçebilmeleri
için eğitim-öğretim yılı içindeki ara sınav notlarına bakılmaksızın final veya bütünleme sınavın-
dan almaları gereken asgarî puan ve not sistemine ilişkin diğer hususlar, Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından başka bir karar alınmadıkça Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Rektörlük tarafından hazırlanan yönergeye göre tespit edilir.
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Sınav sonucuna itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü
içinde maddî hata itirazında bulunabilirler.

(2) Maddî hata incelemeleri Dekanlık tarafından kurulan ve çalışma esasları belirlenen
maddî hata inceleme komisyonu tarafından yapılır.

(3) Maddî hata inceleme komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucunda maddî
hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır ve not sistemi
üzerinden düzeltilerek ilân edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Onur Belgesi ve Yüksek Onur Belgesi

MADDE 14 – (1) Bir eğitim – öğretim yılı sonunda, daha önce hiç disiplin cezası al-
mamış olmak kaydıyla o eğitim – öğretim yılı sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak
başarılı olan ve yıl ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenciler, yıl yüksek onur öğ-
rencisi; 3,00 ila 3,49 arasında olan öğrenciler ise yıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğren-
ciye, söz konusu eğitim – öğretim yılı sonunda Dekanlık tarafından yıl yüksek onur/onur öğ-
rencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(2) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not
ortalaması 3,50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila 3,49 arasında
olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye diplomasıyla birlikte,
Dekanlık tarafından diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Selçuk Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Selçuk Üniversitesi tarafından
bu konuya ilişkin hazırlanan yönerge hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2019–2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe
girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4305 
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Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4160 

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

 
 4229 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4216/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4392/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 4393/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Somun sıkma-sökme makinaları 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2019/223848 

Dosya no  : 1924474 

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  : Somun sıkma-sökme makinaları: 5 kalem 

b) Teslim yeri  : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarı / 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.05.2019 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) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi 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. Teknik şartnamenin cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat 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 22.05.2019 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. 4284/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: OMM Odunpazarı Modern Sanat Vakfı 

VAKFEDENLER: Erol TABANCA 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.05.2019 tarihinde kesinleşen, 27.03.2019 

tarihinde tavzih edilen, 29.01.2019 tarihli ve E:2018/278, K: 2019/18 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin değişik yörelerinde kültür ve sanatın yaygınlaştırılması; 

ulusal ve evrensel kültür ve sanat değerlerinin korunması ve geliştirilmesi; ulusal, evrensel ve 

kültürel sanatın toplumla buluşması ve yaygınlaşmasına elverişli dinamik bir ortam oluşturulması 

ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000,00 AVRO (YÜZBİNAVRO) 

YÖNETİM KURULU : Büşra Erkara, Cem Siyahi, Defne Casaretto, Emine B.Tusavul, 

Enis Karavil, Gülin Şaylan Seymen, Haldun Dostoğlu, İdil Tabanca, Mustafa Toner, Olgaç 

Artam, Rana Erkan Tabanca, Sedefhan Oğuz, Sibel Manyera Yurttutan 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal varlığı, amaç ve hizmet 

konuları itibariyle vakfa en yakın olan vakıflar arasından, Mütevelli Heyet’in vakfın dağılmasına 

ilişkin vereceği onay aşamasında ismen belirleyeceği bir başka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4274/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Çağdaş İstanbul Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇİSKEV) 

VAKFEDENLER: Ferhat İlker ÜNSEVER, Koza YAZGAN, Rabia Bakıcı GÜRELİ, 

Hıfzı Ali GÜRELİ, Çağdaş İstanbul Sanat Organizasyon ve Yatırımları Anonim Şirketi, Hasan 

Batu GÜRELİ, Hasan Bülent KAHRAMAN 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.04.2019 tarihinde kesinleşen, 25.02.2019 

tavzih kararlı, 07.12.2018 tarih ve 2018/417E., 2018/586K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Çağdaş sanatın ve çağdaş kültürün gelişmesine destek olmak, geniş 

kitlelere ulaştırmak, dünyadaki çağdaş sanat üretiminin ve kültürel gelişmelerin seçkin 

örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki 

sanatseverlere sunmak, çağdaş sanat kültürünü yaymak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 Türk Lirası ve Chapitre 15 topi isimli, 2010 yılında 

üretilmiş bronz 82x48x30 cm ebadındaki heykel 

YÖNETİM KURULU: Çağdaş İstanbul Sanat Organizasyon ve Yatırımları Anonim 

Şirketi, Hıfzı Ali GÜRELİ, Hasan Bülent KAHRAMAN, Ahmet Hüsnü GÜRELİ, Oktay 

DURAN, Ferhat İlker ÜNSEVER 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4275/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağılmasına ilişkin Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

11/01/2019 tarihinde kesinleşen 05/12/2017 tarih ve E: 2017/219, K: 2017/468 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4276/1-1 
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Vakiflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Vakfı 

VAKFEDENLER : Nihan Turna Sakaltaş, Metin Bulut, Hakan Karabulut, Mücahit 

Yanılmaz, Leyla Şahin Usta. 

VAKFIN İKAMETGAHI : Elazığ 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU : Elazığ 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.04.2019 tarihinde kesinleşen 27.02.2019 tarih 

ve  E.2019/165, K.2019/42 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor, Sanat ve Sosyal yardım amacı yanında 

özel amacı; eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 

sahalarda meslek sahibi, nitelikli, milli ve manevi değerlerini tanıyan ve taşıyan insanlar 

yetiştirilmesini kendine gaye edinmiştir… Ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000.-TL.(YETMİŞBİNTÜRKLİRASI) dır. 

YÖNETİM KURULU : Leyla Şahin Usta, Metin Bulut, Mücahit Yanılmaz, Nihan Turna 

Sakaltaş, Hakan Karabulut, Mustafa Serkut Kızanlıklı, Şenol Karabaltaoğlu. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli heyetin 

uygun göreceği Elazığ Valiliği veya Elazığ Belediyesine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4233/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Sasa&Sasa Vakfı 

VAKFEDENLER : Mehmet Oruç Sasa, Saliha Sasa, Dilara Cemre Sasa, Serenay Maide 

Sasa, Eyüp Karagülle 

VAKFIN İKAMETGAHI : ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2019 tarihinde kesinleşen, 04.03.2019 

tarihli, E:2019/59, K:2019/92 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi 

afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme 

uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer 

amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000- TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit 

VAKFIN YÖNETİCİSİ : Mehmet Oruç Sasa 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Mütevelli heyetçe karara bağlanır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 4234/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 4331/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER 

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 

Görev Yeri: DHMI (Taşra)  

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: 

- Asistan Hava Trafik Kontrolörü : 12 adet.  

- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü : 100 adet.  

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 

puan türünden en az 70 puan 

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.  

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 

30472sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak 

Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları 

yapılacaktır. 

Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar, 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,  

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 

veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 02.12.2019 tarihinde askerlikle 

ilişkisi bulunmamak.), 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya 

şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak, 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

g) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş 

ve üzeri puan almış olmak. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,  

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

b) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 

Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.) 

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, 

(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 

gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 

bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 

elenirler.) 
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d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 

az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 

tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (30.05.2014 tarihinden 

sonraki belgeler geçerlidir.) 

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava 

Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)  

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar, 

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 02/12/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından 

gün almamış olmak, (02/12/1993 ve sonrasında doğmuş olmak.) 

c) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu 

almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri 

Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.) 

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, 

(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 

gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 

bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 

elenirler.) 

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 

az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 

tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (30.05.2014 tarihinden 

sonraki belgeler geçerlidir.) 

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği 

kesilmemek. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı; 

- Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının 

herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar 

verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav, 

- Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. 

(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme  Sınavlarına Dair 

Yönetmelik Madde:13) 

BAŞVURU ŞEKLİ:  

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli 

seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme sınavı veya 

yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek 

isteyen adayların 13.05.2019-30.05.2019 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden 

başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri 

gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.  

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER 

a) Nüfus cüzdanı, 

b) 4.5x6 ebadında Vesikalık fotoğraf 

c) Yüksek Öğrenim Diploması, 

d) KPSS Sonuç Belgesi, 

e) Yabancı Dil Belgesi, 

f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü 

pozisyonuna başvuracaklar için) 
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Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için 

çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) 

ayrıca yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:  

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav 17.06.2019-19.07.2019 tarihlerinde 

yapılacaktır. Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak 

adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden 

(www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara 

ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde 

(www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.  

SINAV KONULARI: 

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen 

konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında 

değişiklik yapılabilir.  

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu 

düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış 

EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.  

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 

rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan 

oluşur.  

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 

liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti 

ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 

yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 

gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 

bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade 

yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar 

destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam 

puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava 

çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan 

alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı 

kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam 

puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS,  bilgisayar destekli seçme 

sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 

tercihlerine göre yapılır. 

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS 

puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, 

Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle 

önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi 

durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş 

pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. 

İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir 

mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.  
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BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:  

Başvurular 13/05/2019 tarihinde başlayacak ve 30/05/2019 günü mesai bitiminde sona 

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 13.05.2019-30.05.2019 tarihleri arasında 

http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün 

belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul 

edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) 

duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.  
 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER HAVA 

TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI 

HAVALİMANI STAJYER ASİSTAN 

ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD./ 

İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. 
15  

HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMD. 8  

ANTALYA HAVALİMANI BAŞMD. 10  

MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI BAŞMD. 2  

MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI BAŞMD. 4  

NEVŞEHİR KAPADOKYA HAVALİMANI MD. 1  

TRABZON HAVALİMANI BAŞMD. 4  

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MD. 2  

ERZURUM HAVALİMANI BAŞMD. 2  

GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMD. 2  

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI MD. 2  

AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. 2  

ADIYAMAN HAVALİMANI MD. 2  

DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI MD. 2  

TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI MD. 3  

ÇANAKKALE HAVALİMANI MD. 1  

ERZİNCAN HAVALİMANI MD. 2  

ELAZIĞ HAVALİMANI MD. 2  

BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI MD. 2  

SİVAS HAVALİMANI MD. 2  

HATAY HAVALİMANI MD. 2  

KARS HAVALİMANI MD. 3  

KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD. 2  

MUŞ HAVALİMANI MD. 2 1 

SİİRT HAVALİMANI MD. 2 1 

UŞAK HAVALİMANI MD. 1  

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. 3 2 

ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI 2  

GAZİPAŞA HAVALİMANI 2  

GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. 1  

IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. 2  

BİNGÖL HAVALİMANI MD. 2  

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. 2 4 

HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. 2 4 

ORDU - GİRESUN HAVALİMANI MD. 2  

TOPLAM 100 12 
 
 4335/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4136/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
–– Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Birimlerinin Görev ve

Yetkileri Hakkında Yönetmelik
–– İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin

Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
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.


