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YÖNETMELİKLER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite-

sine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hüküm-
leri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı akademik kurulu: Bir anabilim dalında lisansüstü düzeyde ders veren

ve/veya tez çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kuru-
lu,

c) Anabilim dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim dalı kurulu: EABD başkanı başkanlığında, akademik kurul üyesi olma ko-
şuluyla varsa yardımcıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğ-
rencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Enstitü: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü anabilim dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve

İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı
bulunan anabilim dalını,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğrenci temsilcisi,
fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) GMAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası

düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testini,
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k) GRE: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası
düzeyde kabul gören Graduate Record Examination Sınavını,

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

m) Kredi: Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla başka bir şekilde belirlenmediği
takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini (bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saati ile uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması
saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer),

n) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Senato: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
r) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,
s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezini,
ş) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üze-
re anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
u) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda oldu-

ğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim
biçimini,

ü) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kul-
lanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

v) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

z) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
bb) ÖKS: Ön kayıt sistemi, lisansüstü programlara kontenjan dahilinde yerleştirilecek

öğrencilerin müracatlarının takibi ve değerlendirilmesi için kullanılan internet tabanlı bilgisayar
programını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD kurulu ta-

rafından belirlenerek enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya
sunulur ve karara bağlanır, ayrıca Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları,
son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açıklayıcı
bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler ens-
titü tarafından yürütülür.

Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular EABD kurulunun önerisi üzerine

EYK’nin belirlediği niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlgili alanda veya anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği

alanlarda Lisans geçici mezuniyet belgesi/lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
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b)Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) İlgili alanda veya anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği

alanlarda Lisans geçici mezuniyet belgesi/lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az

55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları gere-
kir.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir tezli yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi/yüksek lisans diplomasına veya ha-

zırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakültesi
diplomasına ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kaza-
nılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az
55 puan almış veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer
bir puan almış olmaları,

gerekir.
ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve TUS’un temel tıp

bilimleri birinci bölümünden elde edilen puanın 0,70, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen
puanın 0,30 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen temel tıp puanından en az 70 veya
ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sı-
navından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kıs-
mından en az 55 puan almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az
55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.
d) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az

80 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) İlgili alanda veya anabilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun belirlediği

alanlarda Lisans geçici mezuniyet belgesi/lisans diplomasına sahip olmaları ve Lisans mezu-
niyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer bir puana sahip olma-
ları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer
bir puan almış olmaları,

gerekir.
Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların başvuru-

larının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar;
1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans

not ortalamasının %60’ı ve mülakat puanının %20’si alınarak elde edilen toplam puanlara göre
sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış
olmaları,
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2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalama-
sının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonu-
cunun %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış
olmaları,

2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı
dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden
en az 70 puan olması gerekir. 

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış
olmaları,

2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı
dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı ve/veya mülakat
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden
en az 70 puan olması,

3) Tıp fakültesi mezunları için ALES puanının %50’si veya temel tıp puanının %50’si,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği
kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değer-
lendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

d) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış
olmaları,

2) ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav
puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az
70 puan olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması kontenjan sayısı kadar ‘Asıl Kayıt Hakkı
Kazananlar’, başarı değerlendirmesinde baraj notu ile Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar arasında
kalanlar için ‘Yedek Kayıt Hakkı’ verilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Listeler en yüksek
puandan en düşük puana doğru yapılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday
tercih edilir.

(3) Lisansüstü programalar için yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına
ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, lisans/yüksek lisans dip-
loma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, öncelikle Senato tarafından kabul edilen
100’lük not çevirim tabloları kullanılır. Aksi halde YÖK Başkanlığının 100’lük not sistemine
karşılığı kabul edilen not çevirim tabloları kullanılır.

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

Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar, EABD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından belirlenen en az üç kişi-

den oluşan sınav jürileri tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gününü iz-
leyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca bir yazı ile birlikte enstitüye teslim edilir. Sınav
sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.
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b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylardan YÖK
tarafından diploma denkliği onaylanmış olanlar lisansüstü eğitime başvurabilirler.

c) Enstitü tarafından yayımlanan öğrenci alım duyurusunda yer alan ÖKS’ye yüklene-
cek belgeleri tam ve eksiksiz olarak istenen formatta yükleyip başvurusu Enstitü tarafından
kabul edilen aday, aynı duyuru içinde yer alan ve gönderilecek evrakları tam ve eksiksiz olarak
Enstitüye teslim ettiğinde başvurusu tamamlanmış olur. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans öğrencileri veya mezunları, belirli bir konuda

bilgilerini artırmak için EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrencinin
kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. EABD’ler için özel
öğrenci kontenjanları, enstitünün öğrenci alımları için en son ilana çıkılan kontenjan sayısının
%20’sini geçemez. Öğrenci veya mezuniyet belgesine sahip olmaları ve öğrenci katkı payını
her yarıyılın kayıt yenileme döneminde ödemeleri koşuluyla, başvuru sahipleri özel öğrenciliğe
kabul edilir. Lisans programının son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul
edilebilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki derslerin toplam sayısının en çok
%50’sini alabilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir
eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar ve kendilerine öğrenci kimliği ve öğrenci belgesi verilmez, askerlik tehir işlemleri ya-
pılmaz. Söz konusu öğrencilere; derslere devam koşulları, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve
diğer konular hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hü-
kümler uygulanır.

(3) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci için, yazılı başvurusu halinde aldığı ders-
leri veya başarı durumunu gösterir bir belge düzenlenir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika
verilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü,

kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı
ile gerçekleşir. Öğrenci, Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.
Ancak Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğren-
ciler öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav ya-
pılmaksızın, EABD kurulunun görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul
edilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adayları için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplo-
masıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00 yüksek lisans
diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması ge-
rekir.

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içinde, diğer öğ-
renci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye
vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya
onaylı sureti verilmesi gerekli belgeler şunlardır:

a) YÖK tarafından denkliği onaylanmış diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı ter-
cümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi,
ç) Senato tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,
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d) Doktora programlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki bir yabancı dil
sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü
programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değerlendirilir.
Yetersiz olmaları durumunda Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen süre,
bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı süresine dâhil edilmez.

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD kurulunun görüşü doğrultusunda, lisansüstü
programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir.
Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı
uygulamalarında, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.
Yatay geçiş ve programlar arası geçiş
MADDE 11 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan tezli yüksek

lisans veya doktora öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora program-
larına EABD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik
süresi dikkate alınarak; öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD kurulunun
uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın
başlangıcından iki ay öncesinden EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Öğrenci
başvuruları her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde alınır.
Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü
programda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına
başlamamış olması,

c) Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına
başlamamış olması,

ç) Doktora programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci yarıyılına baş-
lamamış olması,

d) Herhangi bir başarısız dersinin bulunmaması,
e) Yüksek lisans programı için öngörülen ALES puanına sahip olması,
f) Doktora programı için öngörülen ALES puanı koşulunu ve yabancı dil sınavından

en az 55 puan alma koşulunu taşıması,
g) Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.

(2) Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara EABD kurulunun öne-
risi ve EYK kararı gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili enstitünün tezli lisansüstü
programlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari koşulları (bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat dâhil olmak
üzere) yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçişe ilişkin
kontenjan sayıları ve diğer asgari koşullar EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile be-
lirlenir.

c) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-
lebilir. Ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez.

ç) Tezli lisansüstü programlardan, öğrencinin (enstitünün öğrenci alımları takvimi için-
de olmak kaydıyla) talebi ve ilgili programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını
yerine getirmek kaydıyla tezsiz lisansüstü programlara geçiş yapılabilir.
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d) Kadrosunun bulunduğu bölümle ilgili lisansüstü program bulunmadığı için bir başka
yükseköğretim kurumunda kadrosuyla ilgili anabilim dalında lisansüstü öğrenim gören Üni-
versitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde bir lisansüstü program açılması du-
rumunda, yatay geçiş koşulları aranmaksızın, ilgili EABD kurulunun uygun görüşü ve EYK
kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

e) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç, yatay geçişi kabul edilen öğrenci, öğ-
renci katkı payını ödemek zorundadır.

f) Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapıla-
bilir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler
MADDE 12 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onay-

lanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Öğrenci belgesi,
c) Diploma onaylı sureti,
ç) ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi,
d) Doktora için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge,
e) Biyometrik fotoğraf,
f) Not döküm belgesinin (transkript) aslı ya da sureti,
g) Not döküm belgesinde yer alan derslerin onaylı ders içerikleri,
ğ) Disiplin cezası almadığına dair belge,
h) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde denklik

belgesi.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların bilimsel eksiklik-

lerini gidermek amacıyla EABD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açılabilir. Bi-
limsel hazırlık programının uygulama esasları, 5 inci madde gereğince Rektörlük tarafından
ilan edilen kontenjanların diğer açıklayıcı bilgiler kısmında belirtilir. Hangi adaylara bilimsel
hazırlık programı uygulanacağı ve alınacak olan dersler ile toplam AKTS kredi miktarı, EABD
kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin önerisi ve EYK’nin
onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS kredisini aşmamak
üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından daha önce almamış
olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış ise lisans prog-
ramlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu, dersler ve sınavlar, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri konularda bu Yönet-
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.

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

(5) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora temel tıp bilimleri ve birleştirilmiş yüksek

lisans-doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen
süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen
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süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak
iddia edemezler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına
göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

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

(3) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Belgelerinde ek-
siklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası
alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı iptal
edilir.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğ-
rencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek
ders kaydını yenilemek zorundadır. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları
ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine İlişkin Karar gereğince öğrenciler kayıt yenileyebilmek için
katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Lisansüstü programların normal eğitim
süresini dolduran öğrenciler kayıt yenileme sırasında, öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini
ödemekle yükümlüdür. Aksi halde kayıtları yenilenmez. Söz konusu öğrenciler öğrencilik hak-
larından yararlanamaz ve kayıt yenilemediğinde ilgili kurumlara bildirilir.

(2) Süresi içinde öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen, ancak sorumlu ol-
duğu ders seçimlerini yapmayan öğrencilere, mazeretleri EYK tarafından uygun görüldüğü
takdirde, derslerin başlama tarihinden itibaren üç hafta içinde açılmış olan derslerden seçme
hakkı verilir. Ancak kayıt yenileme süresi içinde olmak kaydıyla, ilgili dönemin öğrenci katkı
payını ve öğrenim ücretini ödeyen fakat derse/teze kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrenim
süresi devam eder. Programa kaydını yenileyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanabi-
lirler. Programa kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerden kaynaklanan
özel durumlarını özel durumun sona ermesinden itibaren en geç 10 gün içinde belgeleyen öğ-
rencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışmanının onayı ile ders
ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(5) Öğrenciler, EABD kurulunun önerisi üzerine ve EYK tarafından uygun görülen ko-
şullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan bu Yönetmelikte belirlenen ders sayısı sınırla-
rını aşmamak kaydıyla ders/dersler alabilirler. Söz konusu derslerin değerlendirilmesi bu Yö-
netmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri
yaptırmakla yükümlüdürler.

(7) Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında öğrenciler ve öğrenci danışmanları
aşağıdaki hususları uygulamakla yükümlüdür:

a) Tezsiz lisansüstü programlara kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci ve ikinci yarıyıl
için ders seçiminde 45 AKTS kredisi almakla yükümlüdür. İkinci yarıyıldan sonra AKTS kre-
disi alma sınırı yoktur.

b) Tezli lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci yarıyıl için
ders seçiminde 30 AKTS kredisi alır. İkinci yarıyıldan itibaren öğrenciler ders seçiminde en
az 30, en fazla 45 AKTS kredisi alabilir.
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Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik tak-

vimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları
için öğrencinin de görüşü alınarak, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversite
kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya kadar bu
görevi EABD başkanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği
durumlarda, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir.
İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Danışman değişiklik önerileri için
aynı usul uygulanır. Birinci ve ikinci derece akrabaların etik açıdan uygun olmadığı için da-
nışman/jüri atamaları yapılamaz (ikinci danışman ataması dahil).

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafın-
dan yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğ-
rencinin alacağı dersleri belirler. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formları EABD ku-
rulunca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içinde enstitüye bildirilir.
Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi
durumunda EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.
Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçi-
minde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato
tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı üst sınırı 12’dir. Ancak Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanununun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenci-
ler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dö-
nemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler için bu sayı
%50 oranında artırılabilir. Hâlihazırda öngörülen üst sınırın üzerinde danışmanlıkları bulunan
öğretim üyeleri, sayılar bu sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamazlar. Tezsiz yük-
sek lisans programları danışman sayısı sınırlamasına tabi değildir.

(4) Tez yönetebilmek için öğretim üyelerinin; doktora programı için en az dört yarıyıl
bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları ve en az bir
yüksek lisans tezi (ikinci danışman olmamak kaydıyla) yönetmiş olmaları, yüksek lisans prog-
ramı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(5) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
Ancak ilgili EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile danışman değişikliğine gidilebi-
lir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 17 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine da-

nışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin aktarılması,
bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yete-
neğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik,
ulusal kredisiz, ancak AKTS kredisi olan bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına ve hangi
enstitüde olduğuna bakılmaksızın haftada sekiz saattir.

(2) Uzmanlık alan dersi, EYK’nin danışman olarak atadığı tarihten başlayarak danış-
manlık görevi süresince ve güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına
kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ola-
rak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
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(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan YT (ye-
terli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece bi-
rinci danışman tarafından yürütülür. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim
kurumundan olması durumunda söz konusu ders EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile
Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden biri tarafından yürütülür.

(5) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde YÖK kararları uygulanır.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD kurulu her öğrenci için

tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. EABD kurulunun önerisi
EYK tarafından karara bağlanır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için tez öneri formu ile birlikte Etik
Kurulu Onay Belgesi de enstitüye sunulur.

(2) Sonraki dönemlerde yapılan tez konusu önerilerinin, yarıyıl başlangıcından itibaren
üç hafta içinde enstitüye ulaştırılması gerekir. Aksi halde tez çalışması süresine ilgili yarıyıl
dâhil edilmez.

Tez konusu değişikliği
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az

iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği
yapılabilir.

(2) Doktora programlarında;
a) Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar tez izleme komitesinin

önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.
b) TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği

yapabilir.
Tez başlığı değişikliği
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı

değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldu-
rulmak suretiyle yapılır.

(2) Doktora programları için tez izleme komitesinin, yüksek lisans programları için
EABD kurulunun başvurusu ile yapılan değişiklik önerileri EYK tarafından karara bağlanır.
Tez savunması sonunda jüri üyelerinin ortak imzası ile tez başlığı değişikliği önerilebilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili EABD kurullarının ka-

rarı ile teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile devam
eder. Öğrencinin devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin
yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu
sağlamışlarsa, derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Ancak devamsızlık nedeniyle başarısız
olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edi-
lir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş
olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

Ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle

tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle
açılamaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde
olmak kaydıyla;
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a) Başarısız olunan ders zorunlu ise danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda
EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile buna eşdeğer bir dersi ya da diğer lisansüstü
programlardaki eşdeğer bir dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda
EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli
dersi

alabilir.
Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin veya başka

bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinmiş öğ-
rencilerin, kabul edildikleri lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam sayısının
%50’sini geçmemek koşuluyla başarılı oldukları dersler ile tezsiz yüksek lisans programına
devam edenlerin, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programında
aldıkları dersler, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğrencilerin notlarıyla birlikte ders in-
tibakları yapılır.

(2) 11 inci madde gereği EABD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin başka bir
yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla
yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersi/dersleri
kodları, adları ile birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı
4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır. AKTS kredileri mevcut programdaki AKTS
kredilerine intibak edilir.

(3) 15 inci maddenin beşinci fıkrası gereği EABD kurulunun önerisi üzerine EYK ta-
rafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/ders-
lerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üni-
versitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(4) Başarısız olunan dersin/derslerin hiçbir şekilde ders intibakları ve yerine sayma iş-
lemleri yapılmaz.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar ve Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama,
Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Programlar ve sınavlar
MADDE 24 – (1) EABD 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 EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından belirle-
nir.

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

(4) Sınav türleri, ayrıntısı aşağıda açıklanan ödev, ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu
sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar ders programlarında belirtildiği gibi
yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD başkanlığı yeterlik, seviye
tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapıla-
bileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru
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bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elek-
tronik ortamda da yapılabilir ve ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına dersi yürüten öğ-
retim üyesi karar vererek yarıyıl başında enstitüye bildirir. Sınavlarda sorulacak soruların ha-
zırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler, YÖK
tarafından belirlenir.

a) Ara sınav: Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav yapılır.
b) Mazeret sınavı: Sadece ara sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş

haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır.
Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeretlerinin bitim tarihini takip eden üç gün
içinde (dönem sonu sınavları başlamadan önce olması kaydıyla), mazeretlerini gösterir belgenin
ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır.
ç) Bütünleme sınavı: Lisansüstü programlar için her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sına-

vında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
d) Tek ders sınavı: Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalış-

ması hariç lisansüstü öğrencilerinin ders aşamasındaki ve programındaki tüm dersleri alan,
derslere devam koşulunu yerine getiren, ders tekrarlarında en az bir yarıyıl devam koşulunu
yerine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler ensti-
tüye dilekçe ile müracaat ederler. Durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde,
EYK’nin belirlediği tarihlerde sınava girerler. Tek ders sınavlarında ders başarı notu yüksek
lisans programları için 65-CC, doktora programları için 70-CB’dir. Tek ders sınavı neticesinde
başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve transkriptlerine işlen-
mez. Tek ders sınavlarının not değerlendirmesinde yarıyıl içinde alınan diğer notlar dikkate
alınmaz.

(5) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içinde Üniversitenin
not sistemine girerek ilan eder. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav belgeleri, ödev dosyaları
ve diğer notlar sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından
saklanır.

Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl

sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, dersin
yürütücüsü tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir
ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yön-
temlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade
ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

(3) Diğer harf notları şunlardır:
a) YT (yeterli): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje,

tez çalışmaları ve benzeri çalışmalarda başarılı olduğunu gösterir.
b) YZ (yetersiz): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi,

proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.
c) DZ (devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve

başarı ortalamasına katılır.
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Sınavlarda kopya
MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev,

rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
tabidirler.

Notlara itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak ensti-
tüye yapılır ve dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir. İtirazlar öğretim üyesinin rapo-
runa istinaden, EABD kurulunun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 29 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe
ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile EABD’ye müracaatı ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi
EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

Not ortalaması
MADDE 30 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO

ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin
değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa
GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ortalamanın yükseltilmesi
MADDE 31 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortala-

malarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan
derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sa-

yılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı

ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından ka-
bul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler de en fazla
üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondu-
rulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sı-
nava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nin kabul kararı
verdiği yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kap-
sar.

b) Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen du-
rumlarda; öğrencinin mazeretli veya izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten iti-
baren en geç 10 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte enstitüye baş-
vurması durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir.
Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı don-
durulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim
elemanlarına enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir.
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c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin du-
rumları, EABD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara
bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğrenim
süresi dâhilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur.

İlişik kesme/kayıt silme
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt

silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarında; en çok üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya

programı tamamlayamayanlar ile dönem projesinde başarılı olduğu halde azami süre içinde
dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında;
1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer

dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,
2) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya

tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,
3) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda düzeltme yapılmış

tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan,
4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde

tezini yeniden savunmayan,
5) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri

teslim etmeyen,
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Doktora programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve se-
miner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan,

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmeyen,

4) Doktora yeterlik sınavında iki kez başarısız olan,
5) Tez önerisi tez izleme komitesince iki kez reddedilen,
6) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı

olarak üç kez başarısız bulunan,
7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,
8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-

zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen,
9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini

yeniden savunmayan,
10) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belge-

leri teslim etmeyen,
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programı tezsiz ve tezli olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Ayrıca YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğren-
cilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
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olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan
öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan
öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınav-
larının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek-
tir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim
şekillerinde yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi
dersi kredisiz olup YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda ilgili EABD’ye yazılı rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya
da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın
önerisi, EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç ders alabilir.

(4) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans prog-
ramlarından ders alamaz. 

(5) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla
hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih
eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre hesaplanan
AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti
alınır.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 37 – (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.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden YT (yeterli), CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden YT
(yeterli) notu alması gerekir.

(3) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı olmak kaydıyla,

dönem projesinin dijital kopyası ile en az bir adet ciltlenmiş nüshasını dönem projesini başarıyla
tamamladığı tarihten itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye EYK kararıyla tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirinceye kadar öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanmaz. Öğ-
renci öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ens-
titü ile ilişkisi kesilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim dalı giriş koşul-
larını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim dalının önerisi ve EYK
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kararıyla anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenecek olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları EYK kararıyla belirlenir. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan lisansüstü dersler EYK kararıyla uygunluğu incelenerek tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. 

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve
uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders –21 kredi (uzmanlık

alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, semi-
ner, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden
oluşur. Öğrenci her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya
da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın
önerisi, EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok iki ders alabilir.

(3) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans prog-
ramlarından danışmanın önerisi, EABD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en fazla iki ders
alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda bu
zorunluluk aranmaz.

(4) Normal öğretim veya ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim
yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla al-
mayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre
hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğre-
nim ücreti alınır. Normal öğretim programlarındaki bir dersin ikinci öğretim yoluyla alınması
tercihinde de aynı kural uygulanır.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 41 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans

programını normal tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre
altı yarıyıldır. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden başarılı
olması, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az iki yarıyıl süre kullanması, toplam 120 AKTS’yi
tamamlamış olması ve tezinden bir makalenin hakemli uluslararası ya da ulusal dergilerden
birinde yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez sa-
vunma sınavına girebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm
derslerden YT (yeterli), CC veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve semi-
ner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen ve-
ya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini enstitünün belir-

lediği yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. 
(2) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüs-

hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
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olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte
EABD başkanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD kurulunun görüşü, EABD
başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden, iki
danışmanlı tezlerde ise biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu
dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Önerilen jüri üyelerinin
uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken on gün,
en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten
sonra ilgili EABD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav
yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma
sınavından önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez sa-
vunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi
öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı ve lisansüstü ders
yürütme görevi verilmez.

(5) Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğ-
renciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi savunma sınavında başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzelt-
meleri yapar ve tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Danışman,
yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve
dijital kopyasını EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir. Öğrenci,
üç aylık süre koşulunu aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul veya
ret kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay içinde aynı jüri önünde tezini
yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazır-
layacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrasında reddedilen öğrencinin talep etmesi
ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla,
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 43 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal
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Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay için-
de enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans dip-
loması verilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. EYK başvuru halinde
teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezu-
niyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programı-
nın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irde-
leyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belir-
leme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik
getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla doktora programı yürütülemez.
Doktora programlarında ders yükü
MADDE 45 – (1) Doktora programı en az 10 ders-30 kredi (uzmanlık alan dersi, se-

miner, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık
çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sına-
vından oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşama-
sına geçebilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından,
danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile öğrenciler en fazla iki
ders alabilirler. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisans/yük-
sek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programı ise en az 17 ders-51 kredi (uzmanlık
alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan
dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında
yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü
ve EYK’nin onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan
öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim
Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Doktora programlarının süresi
MADDE 46 – (1) Doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami ta-
mamlama süresi ise 12 yarıyıldır.
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(2) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarını tamamlama süresi 10 yarıyıl olup,
azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden
YT (yeterli), CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulu-
nan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 12 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerin gerekli kre-
dili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini
ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerden kredili
ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(8) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına bu Yönetmelikte belirlenen şartları
sağlaması kaydıyla ilgili programın tezsiz yüksek lisans programına EABD kurulunun önerisi
ve EYK kararıyla geçiş yapabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve kav-

ramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir.

(2) Doktora için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve 45 inci ve 46 ncı maddele-
rinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt
yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak ilgili EABD başkanlığına bildirir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belir-
lenir.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne istinaden
EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden
doktora yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavının sözlü bölümleri dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavını ayrı ayrı değerlendirir. Yazılı ve sözlü
sınav notlarının en az 70 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alın-
maz. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu
karar EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildiri-
lir.
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(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun

görüşüne istinaden, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EABD
dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa
ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun
olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken

üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti
olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez
önerisi reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca en
geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ayrıca Etik Kurulu Onay Belgesi
tutanağa eklenir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde
salt çoğunlukla verilen karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde, danışmanı ve tez
konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi
bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlı-
ğınca üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tez önerisi iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç
30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite
tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD
başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitülerde mevcut tez

yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Doktora tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danış-
manına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği
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görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EABD baş-
kanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönde-
rilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporunun başarılı olması
gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının
önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri üçü öğrencinin tez izleme komitesinden ve en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile
öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlen-
dikten sonra ilgili EABD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla
sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini
savunma sınavından önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şe-
kilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan
jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı ve lisans-
üstü dersi yürütme görevi verilmez.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler,
alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlı-
ğınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi savunma sınavı sonucunda başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yapar. Takip eden süreçler için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Öğrenci
altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Tez sına-
vının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret
kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini
yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazır-
layacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(9) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde
başarılı olamayanlara talep etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması
durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşulla-
rını yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında bilimsel yayın koşulu
MADDE 51 – (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora

tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası indekslerde taranan
dergilerde en az bir makale yayınlama veya yayına kabul edilme şartı aranır.
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Doktora diploması
MADDE 52 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı
Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması
verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları
yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Disiplinler arası anabilim dalı başkanları
MADDE 54 – (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim dalı başkanları Lisansüstü Eği-

tim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
(2) Disiplinler arası EABD kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri ilgili

EABD’de ders veren öğretim üyeleri arasından EABD başkanı tarafından EYK’ye önerilir.
EABD kurul üyeleri EYK’nin onayı ile üç yıl için atanır. Sürelerinin dolması sonucunda aynı
yol izlenir.

Öğrenci değişimi programı
MADDE 55 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim ku-

rumu/yüksek teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.
Program kapsamında gönderilen öğrencilerin kayıtları bu süre içinde enstitüde devam eder ve
söz konusu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler o dönem için kendi programla-
rında almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumludurlar.
Derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak EABD başkanlığının önerisi
ve EYK’nin onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre de-
ğerlendirilir. Aynı değişim kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede
okudukları süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları dersleri ve
başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 56 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı

payını ve öğrenim ücretini öder.
(2) Öğrenci katkı payı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit

eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında, ikinci taksit ise diğer yarıyıl ba-
şında kayıt yenilenirken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce
donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı
alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim üc-
reti varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.
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Öğrencilere yapılacak genel duyurular

MADDE 57 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğren-

cinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya enstitüde ilan edilmek su-

retiyle duyurulmuş sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmî duyurular, internet

üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme

platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında

öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir.

Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Adres değişiklikleri

MADDE 58 – (1) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu

enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat

yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır ve öğrenci aksini iddia edemez.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında

uygulanmaz.

Süreçler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim

yılı güz yarıyılından önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulan-

maz.

(2) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından

önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz. 2016-2017 eği-

tim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrencilere nasıl

ve ne şekilde uygulanacağı ilgili EYK Kararı ile belirlenir.

(3) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş azami süreler

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(4) 50 nci ve 58 inci maddelerin ikinci fıkrası hükümleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı

güz yarıyılından önce doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler için uygulanmaz.

(5) 51 inci maddenin birinci fıkrası ile 59 uncu maddenin birinci fıkrası 2010-2011 eği-

tim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kesin kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.

(6) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce doktora yeterlik sınavlarında

başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullanmaları ve

uluslararası indekslerde (SCI, SCI-EXPANDED, SSCI veya SSCI-EXPANDED) taranan der-

gilerde tezleriyle ilgili en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi koşulu

ile altıncı yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilirler.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni-

versitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543



22 Eylül 2018 – Sayı : 30543                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 133



Sayfa : 134                             RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543



22 Eylül 2018 – Sayı : 30543                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 135



Sayfa : 136                             RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543



22 Eylül 2018 – Sayı : 30543                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 137



Sayfa : 138                             RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543



22 Eylül 2018 – Sayı : 30543                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Sayfa : 140                             RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543



22 Eylül 2018 – Sayı : 30543                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                                 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543



—— • ——

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE
2018/11

21 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ORMAN EMVALLERĠ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğü : Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Tarihi : 02.10.2018 

ĠĢletme Müdürlüğü : Gerede Orman ĠĢletme Müdürlüğü Saati : 14:00 

   Yeri : Gerede O.Ġ.M. 

 

Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet m3/Ster/K 

1 
CEMALLER 

SD. 

1. Sn. Ub. Kl. 

Sarıçam Tomruk  
0 40 1 470,00 564,00 

2 
CEMALLER 

SD. 

1. Sn. Ub. Kl. 

Göknar Tomruk  
0 40 1 400,00 480,00 

3 
MERKEZ DEPO 

SD. 

2. Sn. Nb. Kl. 

Sarıçam Tomruk  
46 20,118 1 370,00 223,00 

4 Muhtelif 
2. Sn. Nb. Kl. 

Göknar Tomruk  
443 298,381 4 360,00 3.222,00 

5 
CEMALLER 

SD. 

2. Sn. Ub. Kl. 

Sarıçam Tomruk  
0 160 4 390,00 1.872,00 

6 
MERKEZ DEPO 

SD. 

2. Sn. Ub. Ġn. 

Sarıçam Tomruk  
221 73,495 1 370,00 816,00 

7 Muhtelif 
2. Sn. Ub. Kl. 

Göknar Tomruk  
2491 2457,316 33 380,00 28.014,00 

8 
MERKEZ DEPO 

SD. 

2. Sn. Ub. Ġn. 

Göknar Tomruk  
643 229,356 5 360,00 2.477,00 

9 Muhtelif 
2.Sn. Sarıçam 

Maden Direk  
1562 176,063 4 240,00 1.268,00 

10 Muhtelif 
2.Sn. Göknar 

Maden Direk  
4068 380,935 7 220,00 2.514,00 

11 ÇAPAKLI SD. 
2.Sn. Kayın Maden 

Direk  
462 82,974 4 210,00 523,00 

12 
CEMALLER 

SD. 

3. Sn. Kb. Kl. 

Sarıçam Tomruk  
47 13,909 1 270,00 113,00 

13 
MERKEZ DEPO 

SD. 

3. Sn. Kb. Ġn. 

Sarıçam Tomruk  
29 3,445 1 250,00 26,00 
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Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet m3/Ster/K 

14 Muhtelif 
3. Sn. Kb. Kl. 

Göknar Tomruk  
185 83,96 4 270,00 681,00 

15 ÇAPAKLI SD. 
3. Sn. Kb. Ġn. 

Kayın Tomruk  
192 18,226 1 260,00 142,00 

16 Muhtelif 
3. Sn. Nb. Kl. 

Sarıçam Tomruk  
174 299,772 8 290,00 2.608,00 

17 Muhtelif 
3. Sn. Nb. Ġn. 

Sarıçam Tomruk  
2471 558,731 14 270,00 4.527,00 

18 Muhtelif 
3. Sn. Nb. Kl. 

Göknar Tomruk  
3867 2442,13 52 290,00 21.247,00 

19 Muhtelif 
3. Sn. Nb. Ġn. 

Göknar Tomruk  
12863 3393,593 55 270,00 27.487,00 

20 ÇAPAKLI SD. 
3. Sn. Nb. Kl. 

Kayın Tomruk  
63 49,611 2 300,00 446,00 

21 ÇAPAKLI SD. 
3. Sn. Nb. Ġn. 

Kayın Tomruk  
503 138,806 5 280,00 1.166,00 

22 Muhtelif 
3. Sn. Ub. Kl. 

Sarıçam Tomruk  
504 344,322 7 310,00 3.201,00 

23 Muhtelif 
3. Sn. Ub. Ġn. 

Sarıçam Tomruk  
213 109,926 4 290,00 956,00 

24 Muhtelif 
3. Sn. Ub. Kl. 

Göknar Tomruk  
1103 1090,982 17 310,00 10.146,00 

25 Muhtelif 
3. Sn. Ub. Ġn. 

Göknar Tomruk  
0 140 3 290,00 1.218,00 

26 
MERKEZ DEPO 

SD. 

Sarıçam Tel Direği 

(8-8,5 m.)  
37 10,064 1 395,00 119,00 

27 Muhtelif 
Sarıçam Kağıtlık 

Odun (m3)  
73 16,074 2 190,00 92,00 

28 Muhtelif 
Sarıçam Kağıtlık 

Odun (m3)  
3833 587,492 17 230,00 4.053,00 

29 Muhtelif 
Göknar Kağıtlık 

Odun (m3)  
8713 1991,913 49 230,00 13.746,00 

 
TOPLAM 

  
44806 15251,594 308 8.765,00 133.947,00 
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1 - ĠĢletme Müdürlüğümüz satıĢ yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 308 adet 

parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamıĢsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk iĢgününde aynı yer ve saatte yapılır. Ġlandan sonra çalıĢma saati 

değiĢse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3 - Bu satıĢa ait ilan, SatıĢ Öncesi Bilgi Cetveli ve Ģartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) ĠHALELER bölümünde, ĠĢletme Müdürlüğümüz ve müstakil ġefliklerimizde 

görülebilir. 

4 - MüĢteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. Ġhaleye 

katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale 

saatine kadar ĠĢletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte 

olup, geçici teminatı yatırarak Ġhale BaĢvuru Formunu imzalayanlar Ģartname hükümlerini kabul 

etmiĢ sayılacaktır. 

5 - SatıĢa iĢtirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı SatıĢ ġartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 40’u ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin olarak 

alınacaktır. Vadeli satıĢlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peĢin olarak alınacaktır. Vadeli 

satıĢlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8 - Dikili ağaç satıĢlarının vadeli açık artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, 

fon ve harçlar peĢin olarak alınacaktır. SatıĢın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9 - Müsadereli ürün satıĢları peĢin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10 - Vadeli olarak satıĢ yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır. 

11 - Kesin teminatın yatırılması koĢulu ile satıĢ için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 1.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 

için aylık % 1.00 gecikme faizi peĢin olarak alınacaktır. 

12 - Ġhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değiĢebilecek olup, bu ürünlere iliĢkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün ĠĢletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri SatıĢ Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satıĢları kesin miktar üzerinden yapılacaktır  

Adres: 

Telefon : 0 (374) 311 60 11 

Fax No : 0 (374) 311 66 72 7956/1-1 
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DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından aĢağıdaki taĢınmaz 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI (TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ (TL) 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman 

Mahallesi, 158 ada, 2 parseldeki 

58.826,00 m2 taĢınmaz. 

250.000 1.000 15.10.2018 

 

1 - Ġhale, kapalı zarf içerisinde yatırım, üretim ve istihdam taahhütlerini de kapsayacak 

Ģekilde teklif almak ve görüĢmeler yapmak suretiyle, 4046 sayılı Kanun’un 18/C-c maddesinde 

belirtilen ―Belirli Ġstekliler Arasında Ġhale‖ usulü ile gerçekleĢtirilecektir. 

2 - Ġhaleye, Dernek ve Vakıflar (kuruluĢ belgelerinde taĢınmaz edinebileceklerine/ticari 

Ģirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunması kaydıyla), gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ortak 

GiriĢim Grupları (OGG) katılabilir. 

3 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi alınması ve tekliflerin Ġdare’nin; Ziya 

Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar 

elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye verilecek 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhale ġartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa 

olsun iade edilmez. 

4 - Ġhale ġartnamesi bedelli Ġdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.ġ. deki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. deki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. daki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 

numaralı hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi ile ihale konusu 

taĢınmaza iliĢkin ihale Ģartnamesi alınacağı belirtilecektir. 

5 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp Ġdare, ihaleyi yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 - Ġdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır. 

7 - Ġhale ile ilgili diğer hususlar Ġhale ġartnamesinde yer almaktadır. 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, KurtuluĢ, 06600 ANKARA 

Ayrıntılı bilgi için irtibat 

Tel: (312) 585 84 74   Faks: (312) 585 80 61 

Ġnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

 7998/1-1 
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ELEKTRONĠK BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (EBYS) PAKET UYGULAMASI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi(EBYS) Paket Uygulaması KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 04/10/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7985/1-1 
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VERĠ DEPOLAMA ÜNĠTESĠ ĠLE SANALLAġTIRMA VE REPLĠKASYON  

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi ihtiyacı olan Veri Depolama Ünitesi ile SanallaĢtırma ve Replikasyon Yazılımı 

ihtiyaç sahibi kuruluĢça teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/10/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

tarafından iĢlemleri yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2017K121000 No’lu 

―Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon FarklılaĢması ve ĠhtisaslaĢması Programı‖ kapsamında 

gerekli olan [90 Adet Damızlık DiĢi Sığır (BoĢ Düve)] alımı, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli Ġstekliler 

Arasında Ġhale Usulüyle ihale edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit 

edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.] Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda 

yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/465110 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok Zemin 

Kat Ġstiklal YerleĢkesi 15030 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 213 11 36     Faks: 0 248 213 11 39 

c) Elektronik posta adresi : bapihale@mehmetakif.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

   görülebileceği internet adresi (varsa) : - 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım 60 Adet Holstein DiĢi Sığır (BoĢ Düve), 

  2. Kısım 30 Adet Simental DiĢi Sığır (BoĢ Düve) 

olmak üzere toplam 90 Adet Damızlık DiĢi Sığır 

(BoĢ Düve) 

b) Teslim Yeri : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım 

Hayvancılık ve Gıda AraĢtırmaları Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (Üniversite Çiftliği) 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 

günü içinde mesai saatlerinde yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Rektörlüğü BAP Koordinatörlüğü Ġhale ve 

Toplantı Salonu Rektörlük Binası B Blok Zemin 

Kat Ġstiklal YerleĢkesi 15030 BURDUR 

b) Tarihi ve saati : 10.10.2018 ÇarĢamba, Saat 14:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.2.1 - Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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4.1.3 - Ön yeterlik baĢvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4 - Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,   

4.1.5 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 - Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler:  

4.3.1 - Ġsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisi olduğunu gösterir belgeyi 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) Ġstekli ithalatçı ise ithalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2 - Ġstekli firma en az 2 (iki) yıl hayvan ithalatı ile ilgili sektörde faaliyet gösterdiğine 

iliĢkin belge, 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin ithalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır:  

Aday veya istekli adına düzenlenmiĢ sanayi sicil belgesi, 

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca 

yetkili kurum ve kuruluĢlarınca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 

gösteren belgelerden herhangi birini sunması yeterlidir. 

Ġstekliler durumuna uygun belgeyi ön yeterlik dosyası içinde sunacaklardır. 

4.3.3 - Ġstekliler, teknik Ģartnameye madde madde uygunluk belgesini ön yeterlik dosyası 

içinde sunacaklardır.  

4.4 - Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1 - Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1 - Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine veya T.C. Halk Bankası Burdur 

Merkez ġubesindeki TR08 0001 2009 3160 0016 0000 85 nolu banka hesabına 100,00 TL’lik 

dosya bedelini yatırıp, ibraz edilen makbuz karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. Ön yeterliğe 

baĢvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan baĢvuru belgeleri en geç 

10.10.2018 ÇarĢamba günü, saat 14:00’e kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Rektörlük Binası B Blok Zemin Kat Ġstiklal YerleĢkesi 

BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7980/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi (2. Etap) alanına ait, 

YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Eski Cami Mah. 15. Sokak No: 2 Salihli/MANĠSA 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı Yer : Salihli/MANĠSA 

c) ĠĢe BaĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 

yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi : 31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 TEDAġ B.F. ile) : 4.336.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    303.520 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 

159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 09/10/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 
155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler 
dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - Ġhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Manisa 
Salihli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Eski Cami Mah. 15. Sokak No: 2 
Salihli/MANĠSA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   
1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 7937/2-1 
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ÖRNEKKÖY MAHALLESĠ KENTSEL DÖNÜġÜM ALANI KAT KARġILIĞI ĠNġAAT 

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:  

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı : Ġzmir Ġli, KarĢıyaka Ġlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 

27003 Ada 1 Parsel Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat 

Yapım ĠĢi 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun 

Ġzmir Ġli, KarĢıyaka Ġlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 

27003 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taĢınmaz üzerinde 

Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapımı iĢi 

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. maddesinin 

―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 660 gün (22 ay) 

Yeri ve Miktarı: 
 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Proje ĠnĢaat Alanı (m2) 

(avan projeye göre) 

Ġzmir KarĢıyaka Örnekköy 27003 1 1.757,64 19.042,00 
 

Tahmin Edilen Bedel : 47.756.563,91 TL (KDV dahil) 

  (kırkyedimilyonyediyüzellialtıbinbeĢyüzaltmıĢüçlira 

doksanbirkuruĢ) 

Geçici Teminat Miktarı :   1.432.696,92 TL 

  (birmilyondörtyüzotuzikibinaltıyüzdoksanaltıliradoksan 

ikikuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 200,00- TL (Ġkiyüzlira) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı  

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı  

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 

09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 22 Eylül 2018 – Sayı : 30543 

 

Ġhale için son evrak verme  

tarihi ve saati : Tarih : 11.10.2018 

  Saat : 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması)  

ve saati : Tarih : 11.10.2018 

  Saat : 14:00 

Ġhale salonu (dıĢ zarfların açılacağı yer)  

Adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)  

Tarih ve saati : Tarih : 18.10.2018 

  Saat : 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi 

Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢtırmıĢ olması 

gerekmektedir. Postada oluĢacak gecikmelerden Ġdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir. 

3 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

5 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 
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ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi, 

1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belge, 

1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Ġdari ġartnamenin 16. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

Veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki 

örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eĢdeğer 

belgeleri. 
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c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler 

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢ tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karĢılığı inĢaat iĢleri ile kendi mülkü üzerine benzer iĢ tanımına uygun, 

Ġdari ġartnamede belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 

gruplardaki yapılara ait iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

1.16. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 

1.17. Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. 

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir. 

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 8002/1-1 
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LASHĠNG HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2018/459938 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 348 80 20 - 4707   F: 0 216 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr 
2 - Ġhale konusu hizmetin 
     Adı ve Miktarı : Gemide sabitleme ve çözme hizmeti alımı, 105.000 adet 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım Komisyonu BaĢkanlığına 10.10.2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Muhasebe Müdürlüğü 
veznesinden KDV Dahil 300 TL (üçyüztürklirası) bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7945/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gebze Gümrük Müdürlüğünden: 
Zemak Otomotiv DıĢ. Tic. Ltd. ġti. (VN: 9970488028) adına tescilli muhtelif tarih/sayılı 

SDGB'lerine iliĢkin tahsil edilmesi gereken; KDV'ye iliĢkin düzenlenen 10.02.2009/11593 
tarih/sayılı ve 47.206,00- TL tutarındaki Haciz Varakası ile Para Cezası nedeniyle düzenlenen 
28.12.2012/16400 tarih/sayılı ve 141.618,00- TL tutarındaki Haciz Varakası konusu alacağımızın 
firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümleri 
gereğince firmanın (%45) hisseli ortağı Esfandiar Pour NADER (T.C. 99235033532) adına 
düzenlenen 27.06.2018 tarihli ve 35417187 sayılı ödeme emri belgesi mezkur Ģahsa tebliğ 
edilememesi nedeniyle ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline 
iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca mezkur tutarların on beĢ (15) gün içerisinde ödenmesi, 
tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7947/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ġstanbul Ġli, Maltepe Ġlçesi, 6/1 pafta, 15871 ada, 20 parsel üzerindeki 988942 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 454435 Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu 
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. ġti. ve kuruluĢ ortağı Mustafa 
TABAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21466, Oda Sicil No: 21980) 
tarafından, Ankara 13. Ġdare Mahkemesinin 2018/35 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 
açılmıĢ olan davada, 03.09.2018 tarihli ve E.2018/35-K.2018/1703 sayılı karar ile ―dava konusu 
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Okaner Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Mustafa TABAN hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin 
kuruluĢ ortaklığı ile ilgili olan kısmı 19.09.2018 tarihli ve 162185 sayılı Makam Olur’u ile iptal 
edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 7957/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
DÜZELTME ĠLANI 

Resmi Gazete’nin 20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 sayılı nüshasının 60. sayfasında aslına 
uygun olarak yayımlanan "Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı"nın 6. sütunundaki 
"Yasaklama Süresi" sehven "Yıl (1)" olarak yazılmıĢ olup 20 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak 
üzere "Ay (8)" olarak düzeltilmiĢtir. 7995/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7987/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/213452 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Bitlis Eren Üniversitesi Hukuk MüĢavirliği 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 

Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Bitlis/Merkez 

Adresi 
BeĢminare Mah. Ahmet Eren Bul. 

Rahva YerleĢkesi 
Tel-Faks 0 434 222 00 00 - 0 434 222 09 18 

Posta Kodu 13000 E-Mail yapi@beu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nes Enerji Mühendislik ĠnĢaat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 
ÇağdaĢ SÖYLEMEZ 

Adresi 
YeniĢehir Mah. Turgut Özal Bul. No: 24 

D: 5 AtaĢehir/ĠSTANBUL 

Atatürk Mah. 62. Cad. Düzgün 

Sitesi C Blok No: 8/1 

Merkez/TUNCELĠ 

T.C. Kimlik No.  48502791354 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0550340377  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası Tunceli Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
529195 1314 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 7899/1-1 

————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 7900/1-1 

————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 7902/1-1 

————— 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 
 7903/1-1 

————— 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 
 7904/1-1 

————— 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye-Afganistan İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptının

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 109)
–– Türkiye-Bosna Hersek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 110)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî

Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 111)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık

Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 112)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 113)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda
Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 114)

–– Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915
Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 115)

–– Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını
Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 116)

–– Gaziantep İlinde Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 117)

–– Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, İsmail CESUR’un Atanması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2018/185)

–– Dışişleri Bakanlığında Açık Bulunan Teftiş Kurulu Üyeliğine, Şule ÖZTUNÇ’un
Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/187)

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah DURAN’ın Görevden
Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/188)

YÖNETMELİKLER
–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE
–– 2018/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

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

Günlük Değerleri


