
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 172. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİLER İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler
İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
474 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 479 uncu maddesinin birinci fıkra-
sının (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri, 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (f) ve (g)
bentleri, 490 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 497 nci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (m)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”
“g) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”
“m) Bakan Yardımcısı: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısını”
“aa) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Karar Komisyonu, ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Tersaneler ve Kıyı Ya-

pıları Genel Müdürü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Mü-
dürü, 1. Hukuk Müşaviri olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı gerek gör-
düğünde komisyona ilave üye davet edebilir.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte bulunan şartları sağladığı tespit edilen ve talebi uygun değerlen-
dirilen YK ile Bakanlık arasında yetkilendirme protokolü YK’nin temsilcisi ve ilgili Bakan
Yardımcısı tarafından karşılıklı imzalanır. Yetkilendirme protokolünün süresi en fazla on yıl-
dır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uluslararası sefer yapan; yük, yolcu, rö-
morkör ve çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden fazla yolcu taşıyan ticari yatlar 1/11/2018 tari-
hine kadar YK tarafından düzenlenen klas sertifikasını almak zorundadır. Bununla birlikte, De-
nizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin (SOLAS) İdarelerin korunaklı alanlarda yapı-
lacak seferlerde en yakın kıyıdan 20 milden fazla açılmamak koşulu ile muafiyetler tanıyabil-
mesine ilişkin kuralına uygun olarak, 18/1/2018 tarihinden önce yakın sefer olarak Denize El-
verişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan Türk Bayraklı yolcu ge-
milerinden YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranmaz. Bu yolcu
gemileri arasında YK tarafından düzenlenmiş klas sertifikasına sahip olmayanlardan İdare ta-
rafından ilave gerekler istenir. Ege Denizi’ndeki adalara yapılacak seferlerde 18/1/2018 tarihi
ve sonrasında yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş veya düzenlenecek
yolcu gemilerinden ise YK tarafından düzenlenen klas sertifikasına sahip olma şartı aranır ve
bu gemiler klaslı olarak çalışmaya devam eder. Ege Denizi’ndeki adalara sefer yapan yolcu
gemilerinin belgelendirmeleri talep halinde İdare tarafından yapılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ccc)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin portföylerinde yer alan üretim tesislerinin bir

veya birden fazlasının uzlaştırma hesaplamalarının tesis bazında ayrı ayrı yapılmasının talep
edilmesi halinde, talep edilen tesislerin her biri aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak
kayıt edilebilir. Oluşturulan kategoriler için tüm uzlaştırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) 17 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında oluşturulan kategoriler herhangi bir

dengeden sorumlu grupta yer alamazlar. Kategorilere konu tesisler kategoriler oluşturulmadan
önce bir dengeden sorumlu grubun içerisinde bulunuyorlarsa bu dengeden sorumlu gruptan çı-
kartılırlar.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2017 29952

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2018 30361
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri,
dördüncü fıkrası, on ikinci fıkrası, on üçüncü fıkrasının (b) bendi ve on beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Tedarikçi değiştirmesi veya Kurulca onaylanmış perakende satış tarifelerinden enerji
almaktayken ilgili görevli tedarik şirketinden ikili anlaşma ile enerji alması durumunda serbest
tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen piyasa katılımcısı veya serbest tüketiciye ikili anlaşma
ile enerji satmak isteyen görevli tedarik şirketi, portföy değişikliği ile ilgili talebini, içinde bu-
lunulan ayın en geç altıncı gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar bilgi girişlerini
PYS üzerinden yaparak, ilgili serbest tüketici ile ikili anlaşması olduğunu PYS üzerinden beyan
eder. Yeni tedarikçi tarafından yapılan bilgi girişleri, serbest tüketicinin mevcut tedarikçisine,
PYS aracılığıyla içinde bulunulan ayın yirminci gününden önceki son iş günü saat 17:00’da
duyurulur.

b) Bir fatura dönemi içerisinde herhangi bir tüketicinin kullanımında olmayan bir tü-
ketim noktasında enerji tüketmeye başlayacak olması durumunda, bu serbest tüketiciye ikili
anlaşma ile enerji satmak isteyen tedarikçi PYS üzerinden bilgi girişlerini yaparak ilgili serbest
tüketici ile ikili anlaşması olduğunu beyan eder. Bu talep, bilgi girişinin yapılmasına müteakip
ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye PYS üzerinden bildirilir. Serbest tüketici, bilgi girişinin
yapıldığı dönemden itibaren ilgili tedarikçinin portföyüne eklenir.”

“(4) Piyasa katılımcısının temerrüde düşmesi veya teminat yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemesi nedeni ile portföyünden çıkarılan serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak isteyen
bir piyasa katılımcısının, ilgili serbest tüketiciye enerji tedariği yapacağını, portföyden çıka-
rılma işleminin yapıldığı ayın yirminci gününden önceki son iş günü saat 24:00’a kadar, ilgili
serbest tüketici ile ikili anlaşması olduğunu Piyasa İşletmecisine bildirmesi durumunda, ilgili
kayıt güncelleme işlemleri Piyasa İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla gerçekleştirilir.”

“(12) Gerekmesi halinde Piyasa İşletmecisi, serbest tüketicinin yeni tedarikçisi olmak
isteyen ilgili piyasa katılımcısından ikili anlaşmasına ilişkin bilgileri beyan etmesini ve bunu
ispat edici belgeleri sunmasını talep edebilir.”

“b) Serbest tüketiciyle ikili anlaşma yapmadan serbest tüketici sayaç kaydı için baş-
vurduğunun tespiti halinde tespitin yapıldığı tarihten sonraki ilk kesinleşen sayaç listesinin du-
yurulmasını takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere ilgili serbest tüketicinin kaydı
piyasa katılımcısının portföyünden çıkarılır ve bir önceki tedarikçisinin talebi varsa onun, yoksa
görevli tedarik şirketinin portföyüne kaydedilir. İhlali tespit edilen piyasa katılımcısı Piyasa
İşletmecisi tarafından Kuruma raporlanır. Söz konusu piyasa katılımcısı Kurul Kararı ile üç ay
süreyle ikili anlaşmalar kapsamında yeni tüketici kaydedemez ve bu piyasa katılımcısına Ka-
nunun 16 ncı maddesi uyarınca yaptırım uygulanır. Bu serbest tüketici ile ilgili olarak geçmişe
dönük düzeltme yapılmaz.”

“(15) Bir serbest tüketicinin birden fazla tedarikçi tarafından PYS üzerinden talep edil-
mesi halinde, ikili anlaşmaya ilişkin yazılı kanıtlayıcı bilgiler Piyasa İşletmecisi tarafından
talep edilir ve ilgili piyasa katılımcıları tarafından altıncı fıkrada belirtilen süreler içerisinde
PYS üzerinden beyan edilir. Piyasa İşletmecisi tarafından gerekli kontroller yapılır ve ikili an-
laşma beyanı geçerli bulunan tedarikçinin portföyüne serbest tüketicinin geçişi sağlanır.  Piyasa
İşletmecisinin ikili anlaşmaya ilişkin istemiş olduğu bilgileri PYS üzerinden ibraz edemeyen
tedarikçiler için onüçüncü fıkra hükümleri uygulanır. Birden fazla tedarikçinin geçerli ikili an-
laşma beyanında bulunması halinde ikili anlaşma tarihi en yakın olan kayıt dikkate alınır. An-
laşma tarihlerinin aynı olması halinde kayıtlar onaylanmaz ve serbest tüketici mevcut tedarik-
çisinden enerji almaya devam eder. Ancak mevcut tedarikçisinin de söz konusu serbest tüketi-
ciye ilişkin portföyden çıkarma talebi olması halinde tüketici görevli tedarik şirketinin portfö-
yüne kaydedilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) Bir piyasa katılımcısının belli bir piyasa faaliyetine ilişkin olarak sunmuş olduğu
toplam teminat tutarının, ilgili katılımcının sağlaması gereken toplam teminat tutarının altına
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düşmesi durumunda, ilgili katılımcıya sunması gereken toplam teminat tutarına ilişkin teminat
tamamlama çağrısına ilişkin olarak gerekli bildirimin Piyasa İşletmecisine yapılmasından,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“(4) Teminat Hesaplama Prosedürü uyarınca hesaplanan toplam teminatını sağlayama-
yan piyasa katılımcıları ilgili piyasa faaliyetini gerçekleştiremez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 132/E maddesinin dördüncü fıkrasının (b)  bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Piyasa katılımcısına, ödenmeyen fatura tutarı kadar merkezi uzlaştırma bankası ta-
rafından kullanılan teminatın ilgili piyasa katılımcısının bulundurması gereken toplam teminat
tutarı seviyesine kadar tamamlanması uyarısı, Piyasa İşletmecisi tarafından fatura tebliğ tarihini
takip eden yedinci iş günü en geç saat 16:00’a kadar yapılarak, katılımcının bir sonraki iş günü
saat 10:30’a kadar teminat mektuplarını, 11:00’a kadar ise teminat mektubu dışındaki diğer te-
minatlarını tamamlaması istenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinde, diğer maddeleri

yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2009 27200

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 1/10/2009 27363

2- 26/11/2009 27418 (Mükerrer)

3- 17/4/2010 27555

4- 6/11/2010 27751

5- 20/2/2011 27852

6- 3/11/2011 28104

7- 3/3/2012 28222

8- 18/9/2012 28415

9- 30/12/2012 28513 (2. Mükerrer)

10- 5/1/2013 28519

11- 28/3/2015 29309

12- 15/7/2015 29417

13- 29/4/2016 29698

14- 28/5/2016 29725

15- 30/10/2016 29873

16- 14/1/2017 29948

17- 16/5/2017 30068

18- 18/1/2018 30305
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Yargıtay Başkanlığından:
YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavı” ve “Unvan değişikliği sınavı” tanımları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, “Alt hizmet grupları” tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacak olanların tabi tutula-
cağı yazılı ve sözlü sınavı,”

“Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim so-
nucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“Alt görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

Üst görev: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelikte geçen tanımı,

Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan "avukat" ibaresinden sonra gelmek üzere "mütercim, kütüphaneci, istatistikçi"  ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinin (3) numaralı alt bendi ile (ç), (e), (h), (i) ve (j) bentlerinin (4) nu-
maralı alt bendinde yer alan "Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak" ibaresi
"Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak" olarak değiştirilmiş; (c) bendinin
(1) numaralı alt bendinde yer alan, "mühendislik bölümlerinden" ibaresinden sonra gelmek
üzere "veya Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden" ibaresi
eklenmiş, (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az 3 yıl çalışmış olmak" ibaresinden sonra
gelmek üzere "veya Bilgi İşlem Merkezinde aynı süre ile şef olarak görev yapmak" ibaresi ek-
lenmiş, (f) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (ğ) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (j)
bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “3) E sınıfı ehliyete sahip olmak,” ibaresi “3) Hiz-
metin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak” olarak
değiştirilmiştir.

“4) Programcı, istatistikçi kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,”
“4) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç),

(d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinin (2) numaralı alt bendi ile  (ı) bendinin (3) numaralı alt
bendinde yer alan "Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak" ibaresi "Unvan de-
ğişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak" olarak değiştirilmiş, (d) bendinin (1) numaralı
alt bendinde yer alan "Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak" ibaresi "Meslek
yüksekokullarının, ilgili bölümünden mezun olmak" olarak değiştirilmiş, (g) bendinin (1) nu-
maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,”
“i) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümle-

rinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
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2) Başvurunun son günü itibariyle son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığı tarafından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan belgeye sahip olmak,

3) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,
j) Kütüphaneci ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Görevde yükselme sınavının ilanı ve başvuru
Madde 11 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve

sayısı Yargıtay Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı yazılı sınav tarihinden en az kırk

beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu ilânda;
a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,
gösterilir.
İlan edilen kadrolar için sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, baş-

vuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde
başvuruda bulunabilir.

Başvurular istenen unvan belirtilmek suretiyle yapılır.
Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan-

ların da sınava katılmaları mümkündür.
Diğer kurum ve kuruluşların personeli ile aday memur statüsünde olanlar başvuruda

bulunamazlar.
Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Başkanlığımız personel

işlerinden sorumlu birimince incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Başkanlığın resmi internet
sitesinde ilan edilir.

Sınava başvuranlar, listenin yayımlanmasından itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilir.
İtirazlar Sınav Kurulu tarafından, itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde değer-
lendirilir. İtiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı
Madde 14 – Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde

Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya
yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlen-
dirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının
beş katı aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü
sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
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d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav

puanı tespit edilir.
Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro

sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı sıralaması esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü
sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi
internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu daha yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edi-

len kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar
personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 17 – 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin

atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan
değişikliği yazılı sınavı ve Sınav Kurulu tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarı-
sına göre gerçekleştirilir.

a) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı Yar-
gıtay Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli baş-
vurabilir.

c) Bu sınava katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan gö-
revlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 19 – Sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği yo-

luyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum
tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya ha-
zırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçla-
rının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri
yürütmek, sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak, sözlü sınav tarihini
belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve de-
ğerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,
sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürüt-
mektir.

Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için sınav tarihinden altmış gün önce sınav
kurulunu bilgilendirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Yazılı ve sözlü sınav evrakının saklanması ve imhası 16/5/1988 tarihli

ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine tabidir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen programlara müracaat edecek öğrencilerin kabul ve
kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Li-

sansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen programlara müracaat edecek öğrencilerin kabul ve
kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavlarını,
d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek

lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans
programları için en çok üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) EABD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı
sorumlu olan ana bilim dalını,

g) EABDB: Enstitüye bağlı ana bilim dalı başkanlığını,
ğ) EABDK: Enstitü ana bilim dalı kurulu bilim dalı başkanlarından oluşan enstitü ana

bilim dalı kurulunu,
h) Enstitü: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ı) Enstitü Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsü kurulunu,
i) Enstitü yönetim kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Lisansüstü

Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
j) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-

tirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,
k) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş

veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasını,
l) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve Doktora programlarını,
m) Öğretim üyesi: Doktor Öğretim Üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
n) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve yeterlik tezini,
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p) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,
r) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
s) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uy-

gulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim alanı bir yabancı dille

ilgili olan programlar hariç eğitim-öğretim dili Türkçedir.
(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda kısmen

veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin
alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönet-
melik hükümlerine uymak şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere,

her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-

rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
Lisansüstü eğitim
MADDE 7 – (1) Bir lisansüstü programı Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara

göre ilgili EABD tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(3) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler, ilgili
EABD tarafından hazırlanır, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri, ilgili EABD tarafından hazırlanır; enstitü kurulu tarafından onaylandık-
tan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD bütünlüğü esas alınır.
Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

(6) Lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyesi değişikliği, haftalık ders program
oluşturma ve değişiklik işlemleri EABDB’nın önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından ya-
pılır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 8 – (1) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile

ulusal/uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim-öğretim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
Değişim öğrencileri
MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDB onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak
kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eği-
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tim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik hak-
larından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato
tarafından kabul edilen yönerge ile belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin
özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin saydırma işlemlerinde, saydırılan dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenci EABDB ile görüşüp ders seçimi yapmak için talep dilekçesi doldurur.
Ders kaydı Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı

ve kontenjanları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, ilgili EABDK önerisi,
enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek enstitüce ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlar-

dan başvuru yapılacağı, Enstitü Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esas-
lara göre yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü Müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler
içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edi-
len tüm şartları sağlaması gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onay-
lanacak örneği kabul edilir. E-Devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilebilir.
Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların tespiti halinde baş-
vuru işlemleri iptal edilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üze-
rine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da

EABD’de aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış ve
almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci, aynı EABD’de aynı düzeydeki eşdeğer
lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvuru kabulleri, enstitü
tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan kurallar doğrultusunda yapılır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası enstitüden istenir ve intibak
işlemleri yapılır.

(3) AKTS’ye dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi,
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapı-
lır.

(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldığı programda geçirdikleri sü-
reler azami süresine dâhil edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.
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(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili
EABDK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek li-
sans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve yüksek lisans
öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili li-
sansüstü programı derslerini de danışmanının onayı ile 15 AKTS kredisine kadar alabilir. Bu
fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edil-
miş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden ba-
şarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için öğrencinin tabi olduğu bu Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen başarılı harf notunu alması koşulu aranır.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü tarafından yapılır.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-
maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı gerçekleşen öğrencilerin askerlik sevk
tehir işlemleri yapılarak öğrenci belgesi verilir.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

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

Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihle-

rinde kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt
yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan
yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrenci, kendi bilgi sisteminden ders seçimini yapar ve kaydını kesinleştirir. Danış-

man, sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol eder, yönetmeliğe ve prog-
ram müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler varsa ilave ederek ya da gerekli ders seçim
hatalarını düzelterek ders kaydını onaylar.

(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde
belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması
için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.
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(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil
olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu dersler için AKTS
üst sınırı uygulanmaz. Ancak, öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk defa alınacak
dersler için en fazla 15 AKTS kredisi arttırılabilir.

(6) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini
belgelemek kaydıyla ilgili EABDB’na en geç o yarıyılın ders ekle-sil süresinin ilk üç iş günü
içerisinde başvurur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartla-
rını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı
olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt
yaptırabilir.

(7) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

(8) Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı
ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(9) Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrenci ders seçimini
yapar, danışmanı atanıncaya kadar ana bilim dalı başkanı, danışmanı atandığında danışmanı
tarafından ders kayıt onayını gerçekleştirir. Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde da-
nışman oluru ile ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar ana bilim dalı başkanı veya danışmanı tarafın-
dan kayıt onayı yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edi-
lenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt
yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

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

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel
hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili
programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ekle-sil döneminden sonra
iade edilmez.

Ders saydırma/intibak
MADDE 19 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;
a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü

derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların,
b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans derslerinin ve

yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetlerin/uygulamaların intibakı yapılır.
(3) Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik

ders saydırma işlemi, ilgili EABD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.
(4) Yatay geçiş yapan öğrenciler enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği kadar ders

saydırabilir.
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(5) İntibak, EABDK ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kararda, öğrenim sü-
recinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(6) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün
içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB’na başvurmaları gerekir. EABD
Kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarılı olunan derslerden uygun
görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

(7) İntibak ettirilen derslerin not dönüşümlerinde ilgili üniversite not durum belgesinde
bulunan harf notu dikkate alınır. Harf notunun bu Yönetmeliğin not değerlendirme cetvelinde
bulunmaması durumunda ilgili cetvelin sayısal puan karşılığı veya kat sayı karşılığına denk
gelen harf notu dikkate alınır ve AGNO hesabına katılır.

Danışmanlar
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç

birinci yarıyılın sonuna kadar EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniver-
site kadrosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar
ilgili EABD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurtdışı görevlen-
dirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Diş hekimliği, ec-
zacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üye-
lerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

(2) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine,
EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilebilir. Ayrıca danışmanlık
hizmetlerini yerine getirmeyen, kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamayan danışman
öğretim üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanlığı sona erdirilir ve
EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu ile değiştirilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık
alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü Ku-
rulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. EABDB zorunlu dersler dönem bazında toplam kredi miktarının yarısını geç-
memek kaydıyla müfredat programını belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle
seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken ders-
lerdir. Seçmeli dersler ise, sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğren-
ciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS kredisi, yerel kredi değeri, niteliği, sorumlu öğ-
retim üyeleri ilgili EABDK’nin önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından kararlaştırılıp Senato
tarafından onaylanır. EABDB’ce hazırlanan ders programları ve program ve öğretim üyesi de-
ğişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-
boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğ-
renci iş yüküne göre ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile belirlenir.

(4) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.
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(5) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç, tezli yüksek lisans ve
doktora öğrencileri, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az bir dersi ders döneminde almak zorundadır.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine

devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip
edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve
yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, de-
vam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli ne-
denlerle derse devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süreler, uygun belge ile bel-
gelendirmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dik-
kate alınmaz.

(4) Devamsızlık dışındaki başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp
aranmayacağı enstitü kurul kararı ile belirlenir. Ancak başarısız olunan dersin yerine yeni bir
ders alınması durumunda devam şartı aranır.

(5) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hu-
suslar EABDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma
MADDE 23 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgele-

riyle birlikte, enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul
edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir
ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için, kayıt dondurulma talep
edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört
hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir. Belgelendirilebilen ani has-
talık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme ko-
nulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması ge-
rekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı
sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler
öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Kayıt dondurma işlemi gerçekleşen öğrencinin ilgili dönemdeki tüm dersleri için
İZ notu verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl
sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme
sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavları Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde
belirtilen yarıyıl sonu mazeret sınavları günleri içerisinde yapılır.
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Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme

sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD başkanına onaylatılarak kanuni saklama sü-
resi boyunca EABDB’ce muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından
itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı
tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi enstitü yönetim
kurulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları ilgili yarıyıl sonuna kadar
yapılır. Geçmiş yarıyıla dönük herhangi bir not düzeltme işlemi yapılamaz.

Mazeret sınavları
MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yö-

netim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi du-
rumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde
yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına gire-
bilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde
bizzat veya faks ile yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular
geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazereti, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi
içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin sınav so-
nuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sı-
navlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve
mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya dönem içi çalışmalarından olu-

şan dönem içi not ortalamasının %40’ına, final veya bütünleme sınav notunun % 60'ının ila-
vesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın
tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi
yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı
notlarından birisi verilir:

Not değerlendirme cetveli
Sayısal puan Başarı notu Katsayı Yüksek Lisans Doktora Yeterlik
90-100 AA 4,00 Başarılı Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı Başarılı
75-84 BB 3,00 Başarılı Başarılı
70-74 CB 2,50 Başarılı Şartlı Başarılı
65-69 CC 2,00 Şartlı Başarılı Başarısız
00-64 FF 0,00 Başarısız Başarısız
(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri, AGNO yüksek lisansta 2,50, doktorada 3,00 ve

üstü olması halinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf başarı notları kul-
lanılır:

a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not or-
talaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder
ve bu dersten devam şartı aranır.
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b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulama-
larına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye
verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik,
doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan
öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi ma-
zeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve

not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS
kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle
bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında AGNO elde edilir. Bir ders
yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına
katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Şartlı başarılı notların

başarılı sayılabilmesi için, AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora için ise en az 3,00
olması gerekir. Aksi halde şartlı başarılı dersler tekrar edilir.

(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabil-
mesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktorada ise en az 3,00 olması gerekir.
Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için
şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve EABDB onayı ile bir der-
sin yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans
tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 genel not ortalamasını yerine getire-
meyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den

az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışma-
sından oluşur. Uzmanlık Alan, Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğ-
retim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.
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(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üye-
sine sunar ve tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu
almak zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değer-
lendirilir. Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.

(3) Öğrenci danışmanın onayı, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu-
nun onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yüksek-
öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Başka bir yük-
seköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 27 nci maddenin ikinci
fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci hazırladığı Semineri yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğretim üye-
sinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile seminerin
başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABD Baş-
kanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tezli Yüksek Lisans programında derslerden başarı durumuna bakılmaksızın ikinci
yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu
Tez Veri Giriş Sistemine” giriş yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç üçüncü
yarıyılın başlangıcına kadar Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildir-
meyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dı-
şından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. De-
ğerIendirmeler dinleyicilere kapalı olarak gerçekleştirilir.

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

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin
talepte bulunması halinde, aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek
lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
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Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğ-

renci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış
üç adetten az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans
tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde
enstitüye teslim eder. Ciltli tezlerin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yö-
netim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde ilişiği ke-
silir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının Enstitüye teslim edilip Enstitü Yö-
netim Kurulunca alınan yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Mezuniyet tarihi, yönetim kurulu
karar tarihidir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.
Süre
MADDE 36 – (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, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda derslerden, dönem projesinden başarısız olan ve genel not ortalaması
2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek öğrencinin ilişiği kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ)
olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersin-
den YT notu almak zorundadır.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kuru-
mundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ya-
pılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az

iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile üçüncü yarıyıl sonunda enstitüye
teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve tezsiz yüksek lisans dip-
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loması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü
yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde enstitü
ile ilişiği kesilir.

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

(3) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

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

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı
bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya
on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi yükünü, dönem
projesini tamamlayan ve 2,50 genel not ortalamasını sağlayan öğrencilerin talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 41 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders
olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık
alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik ondört ders, seminer ve doktora se-
mineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Yürütülen kredisiz dersler YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci tezini teslim
edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Uzman-
lık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan öğrenciler
dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder. Raporlar
dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.
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(3) Doktora programlarında EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört doktora veya yüksek li-
sans dersi seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi 27 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ya-
pılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğ-

retim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile
doktora seminerinin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden
itibaren EABD Başkanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte doktora semineri çıktısını
enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3,00 AGNO’yu
sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına gi-
rer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3,00 AGNO’yu sağlayan öğrenciler
yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sına-
vına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı
olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu
75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak de-
ğerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB’ce yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan
öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ba-
şarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu Anabilim Dalı/Dalla-
rından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine
kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka 1 (bir) üye
EABD içinden ve 1 (bir) üye ise dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan yer alır.
İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulunmak-
sızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB’nin önerisi, danışmanın görüşü ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile değiştirilebilir.

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

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yük-
seköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu danışmanına im-
zalatıp en geç bir sonraki dönemin başlangıcına kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek zo-
rundadır. Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz. Düzeltme
için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar,
EABDB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi Dersine veya Tez Önerisi Dersine kayıt yaptırmayan
veya tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen
veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Tez çalışması
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı

için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda
en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek
üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı
takdirde öğrenci tez çalışma notuna enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) ola-
rak belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez birinci fıkrada belirtilen süreler içinde
tez çalışma raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde
sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Değerlendirmeler ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlaya-
mayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora öğreniminde tez savunmasına girmeden önce doktora tez çalışma konusuyla
ilgili yayın şartı aranıp aranmayacağı hususu enstitü kurullarında karara bağlanır.

Doktora diploması
MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, enstitü kurulu tarafından be-

lirlenen kurallara göre yazılmış ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tez nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Ciltli tezlerin Enstitüye tesliminden öğrenci sorumludur. Enstitü yönetim kurulu, öğren-
cinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve bu mazeretli azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve
ciltlenmiş nüshasının Enstitüye teslim edilip Enstitü Yönetim Kurulunca alınan yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir. Mezuniyet tarihi, yönetim kurulu karar tarihidir.

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

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının ba-

şından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen

eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eği-

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

Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim dalında görevli öğretim üyelerini,
c) Cerrahi tıp bilimleri akademik kurulu: Cerrahi tıp bilimlerinde görevli öğretim üye-

lerini, 
ç) Dahili tıp bilimleri akademik kurulu: Dahili tıp bilimlerinde görevli öğretim üyele-

rini,
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve diğer sorunlarıyla il-

gilenen bölüm/program başkanının önerisi üzerine Dekanlıkça görevlendirilen öğretim elema-
nını,

e) Dekan: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken

çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kü-
tüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri ifade eden değeri,

g) Ders  kurulu:  Dönem  I,  II  ve  III’teki  her  bir  dönemde  entegre  sisteme  göre
bir  arada  öğretilmesi kararlaştırılmış, farklı derslerin programda yer aldığı zaman dilimini,

ğ) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
h) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
ı) Entegre sistem: Dönem I, II ve III’te farklı derslerin benzer konularının bir arada iş-

lendiği eğitim-öğretim modelini,
i) Fakülte: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Fakülte Akademik Kurulu: Anabilim dallarında görevli öğretim üyelerini,
k) Fakülte Kurulu: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
l) Fakülte Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
m) İntibak Komisyonu: Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim üyele-

rinden oluşan komisyonu,
n) Koordinatör: Her bir dönemin eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi

ve koordinasyonu ile görevlendirilmiş öğretim üyesini,
o) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Fakülte Kurulu tarafından Fakültede görevli

öğretim üyeleri arasından seçilerek en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,
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ö) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

p) Ön hekimlik: Dönem VI’da klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını
içeren stajlardan oluşan on iki aylık bir eğitim-öğretim sürecini,

r) ÖİDB: Uşak Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
s) Seçmeli ders ve Ortak Seçmeli Ders (OSD): Öğrencinin alan içinden veya dışından

ilgili dönem seçmeli grubundan seçtiği ve başardığı dersleri,
ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
t) Staj: Dönem IV, V ve VI’da klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında uygulamalı ve

teorik yapılan eğitim-öğretimi,
u) TEBAD: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalını,
ü) Temel tıp bilimleri akademik kurulu: Temel tıp bilimlerinde görevli öğretim üyele-

rini,
v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
y) Zorunlu ders: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin kayıt olup başarmak

zorunda olduğu dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunca önerilen,
Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim aşamaları

MADDE 6 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde
yapılan eğitim-öğretim üç aşamadan oluşur:

a) Temel Tıp Bilimleri: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem I, Dönem II
ve Dönem III olmak üzere üç dönemden ibarettir.

b) Klinik Tıp Bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar ça-
lışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan Dönem IV, Dönem V olmak
üzere iki dönemden ibarettir.

c) Ön hekimlik: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pra-
tik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan Dönem VI’dan ibarettir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 7 – (1) Dönem I, II ve III’te entegre sistemle eğitim-öğretim yapılır. Entegre
sistemde probleme dayalı öğrenim (PDÖ) ve mesleki beceri eğitimleri de verilebilir. Dönem
IV, V ve VI’da eğitim-öğretim stajlar şeklinde yürütülür. Bütün dönemlerde sınıf geçme esası
uygulanır.

(2) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerde ders geçme uygulanır. Mezun olabilmek için
öğrencinin dersleri mezuniyete kadar başarması gerekir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Program için belirlenen süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde
belirtildiği gibidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile Yatay Geçiş ve Muafiyet

Kabul ve kayıt
MADDE 9 – (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemi Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde yapılır. Öğ-
renciler, ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgelerle e-devlet üzerinden ya da şahsen veya noter
tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırır.
Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.
Kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 10 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden elek-
tronik ortamda ders kaydını yapar, danışmanının ders kaydını onaylaması ile kaydı yenilenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler ve Senato tarafından alınacak kararlar doğ-
rultusunda işlem yapılır. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl-
daki derslere giremez. Bu süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde katkı
payını/öğrenim ücretini ödeyerek ders kaydını yeniler. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece
katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.

(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci dönemde yer alan
derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(5) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere
en fazla 90 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Altı yıllık eğitim-öğretim süresince bir
öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 360 AKTS’dir.

(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sü-
relerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt
yenileme işlemi gerçekleşmiş olur.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Yatay geçişler; ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından be-

lirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim
Kurulu kararı ile yapılır.

Muafiyet
MADDE 12 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, yükseköğretim kurumları arası ve

Üniversite içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, ilk kayıt olduğu yarıyılın başında,
daha önceden diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için
muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebin eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta
içinde yapılması gerekir. Öğrencinin muaf sayılan derslerinin notları ve harf karşılıkları trans-
kriptine işlenir ve başarı ortalamasına katılır.

(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayıla-
bilmeleri için, muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun en az CC harf notu
veya karşılığı olması gerekir. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden
muafiyet hakkı verilenlerin notları transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil
edilir.

(3) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin
tümünden en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir.
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(4) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin han-
gilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak ko-
misyonunun görüşünü alarak karar verir.

(5) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine
sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam, İzinler, Mazeretler ve Kayıt Dondurma

Derslere devam
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere devam şartına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için, o ders ku-

rulunda yer alan teorik derslerin %70’ine, pratik uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır.
b) Dönem IV ve V’te, her staj için, teorik derslerin %70’ine, pratik derslerin %80’ine,

Dönem VI’da ise her bir staj süresinin en az %80’ine devam zorunluluğu vardır.
c) Pratik ve/veya teorik derslerden devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili ders ku-

rulunun veya stajın sınavlarına giremezler.
ç) Seçmeli derslere devam diğer derslerde olduğu gibidir.
d) Alınan sağlık raporu devamsızlıktan sayılır.
İzinler
MADDE 14 – (1) Öğrenci anabilim dalı akademik kurulunun oluru ve Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile eğitim-öğretimin Klinik Tıp Bilimleri ve ön hekimlik aşamalarında stajlardan
bir tanesini yurt içi veya yurt dışındaki bir başka üniversitede yapabilir.

Mazeret ve kayıt dondurma
MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge
ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul
edilmez.

(2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğ-
rencilerin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle
eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve Fakülte
Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, bir eğitim-öğretim akademik yılı (bir
dönem) için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondur-
ma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğreni-
mine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süre-
sinden sayılmaz.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 16 – (1) Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olması.
c) Açıköğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda lisans programına

kayıtlı olması.
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(2) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi üzerine Fakülte Yönetim
Kurulu kararı aranmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dönemler, Sınavlar, Not Değerlendirmeleri, Başarı Denetimi, Puan, 

Harf Notu ve Katsayı 

Başarı notları
MADDE 17 – (1) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Bu sisteme göre puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Başarı notu Başarı notu

(Yüzlük Sistem) Harf notu Başarı derecesi (Dörtlük Sistem)
90-100 AA Mükemmel 4,00
85-89 BA Çok İyi 3,50
75-84 BB İyi 3,00
70-74 CB Orta 2,50
60-69 CC Geçer 2,00
50-59 DC Başarısız 1,50
00-49 FF Başarısız 0,00
00-00 DZ Başarısız 0,00

(2) Muafiyet sınavı sonucunda başarılı olarak değerlendirilen ve başka bir yükseköğ-
retim kurumundan başarılmış ve muaf kabul edilen derslerin notu birinci fıkradaki tabloda yer
alan harf aralığına dönüştürülerek o dersin notu olarak işlenir ve genel not ortalamasına katı-
lır.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Başarı notu DC, FF, DZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar edilir.

(4) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan
diğer seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli
dersten aldığı başarı notu geçerlidir. 

Kredilendirme, ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 18 – (1) Tüm dönemlerde entegre dersler, stajlar ve ortak zorunlu derslerin

kredilendirilmesi ilgili dönem koordinatörlüğünün önerisi ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Ko-
misyonunca belirlenir. Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanan şekli ile Senatonun onayına
sunulur.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun dörtlük sistem başarı notu ile çarpımı o
dersin ağırlıklı notudur.

(3) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı
derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten
küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit
edilir.

(4) Öğrencinin kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının top-
lamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir.
Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son
harf notu dikkate alınır. Yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önce bir yük-
seköğretim programından mezun olan veya ayrılanların Fakülteye intibaklarında önceki prog-
ramda aldıkları ve Fakülte Yönetim Kurulunca başarılı sayıldıkları derslere ilişkin daha önce
alınan notları transkripte işlenir, bu notlar dönem not ortalamasına dahil edilir. Genel ağırlıklı
not ortalamasında değerlendirmeye alınır.
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(5) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortala-
ması mezuniyet notudur.

Başarı denetimi
MADDE 19 – (1) Bir dersten, ders kurulundan ve/veya stajdan AA, BA, BB, CB, CC

harf notlarından birini alan öğrenci o dersi, ders kurulunu ve/veya stajı başarmış sayılır.
(2) Ders planında belirtilen ortak zorunlu dersler hariç, bütün zorunlu, teorik, pratik ve

klinik derslerden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıftan ders alamaz.
(3) Öğrenci seçmeli dersleri öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı

yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır
ve bir üst döneme geçmede bu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.

Ders kurulu ve ders kurulu sınavları
MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim; dönem I, II ve III’te her dersin ders konuları arasında

koordinasyon esasına göre düzenlenmiş entegre sistem ile yürütülür ve bu dönemlerde bir yıl
bir bütündür. Dönem IV, V ve VI’da ise her staj bir derstir.

(2) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, De-
kanlıkça öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulu
sonunda sınav, teorik ya da teorik ve pratik olarak yapılır.

(3) Ders kurullarında sınav soruları, kurulda dersi olan her bir anabilim dalının teorik
ve pratik ders saatlerinin yarısı hesaplanarak toplam ders saati sayısına göre paylaştırılır. Pratik
sınavları her bir ders kurulu sonunda yapılır. TEBAD tarafından yürütülen dersler teorik ve
pratik dersler olarak entegre sistem içinde yer alır.

(4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yan-
larında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Ders kurulu sınav puanı ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Ders kurulu sınav puanı, o kuruldaki entegre derslerden alınan teorik

ve pratik puanların toplanmasıyla belirlenen puandır. Ders kuruluna ait toplam puanın hesap-
lanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir.

(2) Teorik ve pratik puanlar aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Teorik Puan: Ders kurulu sonunda yapılan teorik (yazılı) sınavı çoktan seçmeli yapılır

ve puanı hesaplanırken her 4 yanlış cevap için 1 doğru cevap eksiltilerek toplam puan hesap-
lanır.

b) Pratik Puan: Kurul sonu pratik sınavda verilen puandır. Ders kurulu teorik sınavının
puanına eklenir.

Dönem sonu sınavları
MADDE 22 – (1) Dönem I, II ve III’te her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavı

bitiminden en az on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayan dönem sonu genel sınavı
yapılır. Bu sınav teorik ve/veya teorik ve pratik yapılır. Sınav sorularının dağılımı, ders kurulu
sınavında olduğu gibidir. Bu sınavdan öğrenci en az 50 puan almak koşuluyla 60 ortalamayı
tutturmalıdır. Bu şartları sağlayamayan öğrenci bütünleme sınavına girerek aynı koşulları sağ-
lamaya çalışır.

(2) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler yarıyıllık işlenecek olup sınavları, vize,
final ve bütünleme sınavı olarak yapılır. Başarı notu vize ortalamalarının %40’ı ile final ve/veya
bütünleme notunun %60’ının ortalaması ile hesaplanır.

Dönem sonu sınavlarında değerlendirme
MADDE 23 – (1) Dönem sonu sınavlarında pratik sınavlar, teorik sınavdan ayrı olarak

sözlü ve/veya yazılı olarak yapılır. Dönem sonu sınavlarında bir derse ayrılan teorik ve pratik
sınav puanları, o dersin teorik ve pratik ders saatleri oranı göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde
belirlenir:
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a) Dönem sonu sınavlarında değerlendirme, ders kurul sonu sınavları için belirlenen
kurallar uyarınca yapılır.

b) Dönemi başarmak için, dönem başarı notunun en az CC olması gerekir.
c) Dönem I, II ve III’te dönem başarı notu; ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik

ortalamasının % 60’ı ile dönem sonu sınavı puanının %40’ının toplanmasıyla bulunan puana
karşılık olan harf notudur.

ç) Tüm ders kurullarında devam şartını sağlamak ve her bir ders kurulu sınavından en
az 50 (elli) ve üzeri puan almak koşuluyla, ders kurulu sınavları puanlarının aritmetik ortalaması
80 (seksen) ve üstü olan dönem I, II ve III öğrencileri dönem sonu sınavlarına girmeyebilirler.
Bu öğrencilerin yıl içi ders kurulu sınav puanlarının aritmetik ortalaması, harf notuna çevrilerek
dönem başarı notu olarak alınır. Dönem başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ilgili ko-
ordinatörlüğe yazılı başvuruları halinde dönem sonu sınavına girebilirler. Bu takdirde sınava
giren öğrencinin sınavdan aldığı not dönem başarı notu olarak hesaplanmasında esas alınır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde, sonuçlara

maddi hata gerekçesiyle Dekanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı
itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapı-
lamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra Fakülte Yönetim
Kurulunca karara bağlanır. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapılacak inceleme sonucu
maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Maddi hata
gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Mazeret sınavı
MADDE 25 – (1) Ara sınavlara ve ders kurulu sınavlarına mazereti nedeni ile gireme-

yen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için, Fakülte Yönetim Kurulunca
belirtilen tarihlerde mazeret sınavı açılır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav
hakkı verilmez.

Stajların tamamlanması ve staj sınavı
MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’teki dönüşümlü stajlar, sadece akademik takvimde

belirtilen eğitim-öğretim dönemi içinde yapılır. Devam şartını yerine getiren öğrencilere her
stajın sonunda staj sınavı yapılır. Bu sınav teorik ve pratik olarak gerçekleştirilir. Not takdirinde
öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Pratik sınavlar en az iki öğ-
retim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı
niteliğindedir.

Staj bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Staj sınavında başarısız olan öğrenci; izleyen staj grubuna başlatılır.

Staj sınavlarında bütünleme hakkı vardır. Dönem içinde veya dönem sonunda başarısız olduğu
stajın bütünleme sınavına girebilir. Dönem içindeki bütünleme sınavları, staj sonu sınavları ile
birlikte yapılır. Öğrenci bütünleme sınav hakkını dönem içinde veya dönem sonunda kullanmak
istediğine dair Dekanlığa yazılı dilekçe verir. Dönem sonu bütünleme sınavı, dönemin en son
stajının bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır. Bütünleme sınavları 21 günlük süre içinde
tamamlanır.

(2) Dönem IV veya V’te bütünleme sınavlarının herhangi birisinden başarısız olan öğ-
renci stajı tekrarlar. Bir dönemin stajlarını tamamlayamayan öğrenciler bir üst dönemden staj
alamazlar.

(3) Dönem IV veya V’teki son stajlarını tamamlayan öğrencilerin bir üst dönemin staj
gruplarından birisine intibakları dönemin hangi aşamasında olursa olsun en geç otuz gün içinde
dönem koordinatörlüğünce yapılır. İntibaklar o dönemin koordinatörünün belirleyeceği staj
takvimi çerçevesinde uygulanır.
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(4) Dönem V’e ait tüm stajlarını tamamladıktan sonra sadece tek bir stajdan devamını
aldığı halde başarısız olan ve ön hekimliğe başlayabilecek durumda bulunan öğrencilere, bir
sonraki eğitim-öğretim yılı ön hekimlik başlama tarihinden önce bütünleme sınavına ek olarak
staj tekrarı olmadan ve tek bir staj için bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Bu
sınav son staj bütünleme sınavı bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır, başarılı olanlar ön
hekimliğe başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise stajı tekrar alırlar.

Staj başarı notu
MADDE 28 – (1) Staj başarı notu, pratik sınav puanının %60’ı ile teorik sınav puanının

%40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Stajı başarmak için staj başarı notunun CC olması gerekir.
Bütünlemelerde de staj başarı notu aynı yöntem ile hesaplanır.

(2) Staj sınav sonuçları, her staj döneminin sonunda anabilim dalı başkanlıkları tara-
fından Dekanlığa, pratik ve teorik sınav sonuçları ve aritmetik ortalamaları ayrı ayrı belirtilerek
ve elde edilen staj başarı notu ile birlikte sınavı takiben en geç üç iş günü içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ön Hekimlik, Dönem Başarı Notu, Mezuniyet ve Tebligat

Ön hekimlik
MADDE 29 – (1) Dönem V’in tüm stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön he-

kimliğe ayın ilk günü veya on altıncı günü başlatılır. Ön hekimlik süresi zorunlu ve seçmeli
stajlardan oluşan on iki aylık bir dönemi kapsar. Bu dönemde öğrencilerin başarısı, her anabilim
dalında, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta dosyaları ve epikrizler,
hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik
toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları
anabilim dalınca puan ve harf notu olarak Dekanlığa stajın sonunda en geç üç iş günü içinde
bildirilir. Stajların bir veya daha fazlasından yetersizlik alan öğrenci, mezun olabilmek için o
stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.

(2) Seçmeli stajların süresi ve hangi anabilim dallarında seçmeli staj gruplarının oluş-
turulacağı, her yılın başında dönem koordinatörünün önerisi ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Ko-
misyonunca düzenlenerek, Fakülte Kurulunun onayından sonra ilan edilir. Dönem koordina-
törlüğü, öğrencilerin seçmeli staj grup dağılımlarını, başvuru dilekçelerinde belirttikleri ter-
cihlerini göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder.

Dönem başarı notu
MADDE 30 – (1) Dönem IV, V ve VI’da dönem ağırlıklı not ortalaması, o döneme ait

stajların başarı notlarının ağırlıklı not ortalamasıdır.
Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için

gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı
ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00, her yıl için 60 AKTS ol-
mak üzere 360 AKTS tamamlamış olması gerekir.

Diplomalar ve onur belgeleri
MADDE 32 – (1) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren

mezuniyet transkripti, kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya lisans diploması
ve kayıt olurken verdiği lise diploması verilir. Lise diplomasının arkasına mezuniyetle ilgili
bilgiler yazılarak teslim edilir.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulundan aldıkları
diploma veya sertifikayı kaybedenlere diplomaları veya sertifikaları yeniden düzenlenerek ve-
rilir. Düzenlenen bu diploma ve sertifikalara kaçıncı defa verildiği ve yitirme nedeni yazılır.
Diploma veya sertifikalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
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(3) Mezuniyete hak kazanan öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya
hak kazanan öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içerisinde diploması düzenlenir,
yetişemediği takdirde geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Bir dönem sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, o dö-
nem sonuna kadar alması gereken tüm ders, kurul veya stajları alarak başarılı olan ve dönem
ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üstünde olan öğrenciler dönem yüksek onur öğrencisi; 3,00 ila
3,49 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak tanımlanır. Bu niteliği taşıyan
öğrencilere, o dönem sonunda Dekanlıkça dönem yüksek onur/onur belgesi verilir.

(5) Altı dönem sonunda mezuniyetine karar verilen, disiplin cezası almamış ve mezu-
niyet genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arası olan öğrencilere onur belgesi, 3,50 ve üstünde
olan öğrencilere ise üstün onur belgesi verilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası Fakültede ilan edilmek suretiyle tamam-
lanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş
bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Fakültedeki
mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu, Baş Koordinatör, Koordinatörler ve Görevleri

Mezuniyet öncesi eğitim komisyonu, baş koordinatör ve koordinatör
MADDE 34 – (1) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu; Dekan ve Dekan yardımcıları,

Baş Koordinatör, Baş Koordinatör yardımcıları, Dönem Koordinatörleri ve TEBAD Başka-
nından oluşur. Dekanlık bünyesinde faaliyet gösteren eğitimle ilgili kurul ve komisyon baş-
kanları ile Fakülte öğrenci temsilcisi de Dekanın davetiyle Mezuniyet Öncesi Eğitim Komis-
yonu çalışmalarına katılabilir. Dekan, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun başkanıdır.
Dekanın katılamadığı toplantılarda vekili Komisyona başkanlık eder.

(2) Baş Koordinatör ve Koordinatörler; Dekanın göstereceği öğretim üyesi üç aday ara-
sından Fakülte Kurulunca üç yıl için seçilirler. Baş Koordinatör ve her bir Koordinatör için,
kendisinin önerdiği en fazla iki öğretim üyesi veya öğretim görevlisi Dekan tarafından üç yıl
için yardımcı olarak görevlendirilir. Koordinatörler Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonunun
tabii üyeleridir. Koordinatör yardımcıları, Koordinatöre çalışmalarında yardım ederler ve
Koordinatörün bulunamadığı durumlarda yardımcılardan birisi Eğitim Komisyonuna davet
edilir.

(3) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, düzenli bir şekilde yürütülmesi, koor-
dinasyonu, akademik takvimin hazırlanması ve eğitimle ilgili diğer sorunlar Mezuniyet Öncesi
Eğitim Komisyonu tarafından görüşülür ve öneriler hazırlanır.

(4) Baş Koordinatör ve Koordinatörlerin görevlerinden ayrılmaları durumunda yardım-
cılarının da görev süresi sona erer.

Baş koordinatörün görevleri
MADDE 35 – (1) Baş Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Dönem Koordinatörlüklerinin ilgili dönem eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek,

yatay, dikey ve derinlemesine entegrasyonu sağlayacak şekilde eğitim programlarını hazırlama
süreçlerine katılmak, dönem programlarının birbirleri ile uyum, ilişki ve entegrasyonunu göz
önünde bulundurarak eğitim programını bütüncül olarak değerlendirip, son şeklinin verilmesini
sağlamak ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.
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b) Dönem Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan akademik takvim taslağını değerlen-
dirmek, son şeklini vererek Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

c) Akademik takvimde yer alan ders ve staj programlarının, öğretim etkinliklerinin dü-
zenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

ç) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları ön-
lemek üzere programda değişiklik önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.

d) Akademik yıl bitiminde o akademik yıla ilişkin verileri koordinatörlerle birlikte de-
ğerlendirmek ve sonucu Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna rapor halinde sunmak.

Koordinatörlerin görevleri
MADDE 36 – (1) Koordinatörlerin görevleri şunlardır:
a) Akademik takvim taslağını ilgili anabilim dallarının görüşünü alarak baş koordina-

törlük ile birlikte Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunmak.
b) Dönem programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Devam çizelgelerini denetlemek ve sınavlara giremeyecek öğrencileri Dekanlığa bil-

dirmek.
ç) Tüm sınavların anabilim dalı başkanları ile işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
d) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini ve sınavın istatistiki analizini yaparak açık-

lanmasını sağlamak.
e) Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine ve danışman öğretim üyeleri ile ilişkile-

rinin düzenli yürütülmesine yardımcı olmak.
f) Her yıl en az iki kez dönem öğrencilerinin sorunları ve çözüm yolları için genel gö-

rüşme oturumu düzenlemek.
g) Genel görüşme oturumlarından ve yıl boyu eğitimle ilgili her türlü uygulamalardan

elde edilen eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyen sonuçları ve tavsiyeleri Baş Koordinatörlük
vasıtası ile Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna iletmek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü malzemelerin bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 28/8/2017 tarihli ve 30168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ticaret Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE 
KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB003 ve AB004 kod numaralı tarife kontenjanlarına
ilişkin satırlar ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c)

MADDE 1 – 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Du-
rumlar Tebliği (II-15.1)’nin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(4) Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının
sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması
veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açık-
lama MKK tarafından yapılır. Birlikte hareket ile veya dolaylı olarak veya oy haklarına bağlı
olarak bu fıkrada belirtilen oranlara ulaşılması veya oranların altına düşülmesi halinde açıklama
yükümlülüğü ilgili gerçek veya tüzel kişi ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket
eden diğer gerçek veya tüzel kişiye aittir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(7) Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve
değişiklikler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2014 28891

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/2/2017 29975
2- 13/2/2018 30331
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET PRES HELEZONU BAKIM-ONARIMI HİZMET  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

 
 9844/1-1 
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7.000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

7.000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR ALIMI 4734 KİK kanununun 3-g 

istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/585517 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7.000 Kg Trimetilfenilamonyum klorür alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 28 Kasım 2018 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 75 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 9908/1-1 
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1 ADET HOLMİUM LAZER PROSTAT ENÜKLEASYON SİSTEMİ 

(HOLEP SYSTEM) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesi Başmüdürlüğü ihtiyacı "1 Adet Holmium Lazer Prostat Enükleasyon Sistemi (Holep 

System) Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine 

uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9931/1-1 
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500 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
 

 
 9968/1-1 

  



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

2.000 ADET LAZER YAZICI SATIN ALINACAKTIR 
 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
 

 
 9969/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI (FİREWALL) YAZILIM BAKIM DESTEK VE  
YENİLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
 

 
 9970/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA DOĞADA KURTARMA TEKNOLOJİK 

EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

 
9964/1-1 
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SİLİKAT VE FENOL BAZLI ENJEKSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK Silikat ve Fenol Bazlı Enjeksiyon Malzemesi ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2018/582692 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı (Kg.) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1- Silikat Enjeksiyon Malzemesi 236.000 

2 - Fenol Enjeksiyon Malzemesi 20.000 

Toplam 256.000 
 
b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Söz konusu malzemeler Siparişe bağlandıktan sonra 

TTK’nın talebine müteakip en geç 15 gün içinde 

min. 100 Kg. lık partiler halinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve Saati : 10.12.2018 Pazartesi - Saat 15: 00  

c) Dosya No : 1817047 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler. 

4.3. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar. Ayrıca 

teklif edilecek malzemelerden her birine ait numune ve teknik şartnamede istenen belgeler. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir. 

5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
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7- İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No. 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.12.2018 Pazartesi - Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

 9828/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

TTK İHTİYACI OLARAK 25 KALEM MUHTELİF CİNS MADENİ YAĞ ALIMI  
4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2018/582571 
1-İdarenin  
a) adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Daire Başkanlığı  
ZONGULDAK  

b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) elektronik posta adresi 
(varsa) 

: Satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2-İhale konusu işin nev’i 
Malzemenin Cinsi -  

Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif cins madeni yağ 25 Kalem 
b) Teslim yeri  Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK 

Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
ambarıdır. 

c) Teslim süresi :Madeni yağlarda kısmi teslimat yapılacaktır. İhtiyaç listesi 
haftalık, 15 günlük veya aylık olarak T.T.K’ca belirlenecek 
olup her hafta pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat 
o hafta içinde yapılacaktır. Faturalar ihtiyaç listelerinde 
belirtilen birimler adına İdari Şartnamenin 45.1 maddesine 

      
   

 

3-İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 Pazartesi – saat 1500 
c) Dosya no : 1818046 

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 
4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat,  
f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 
öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 
konsorsiyum beyannamesi,  

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler :  

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
4.2.1.1. İstekliler teklif edilen bedelin % 10’ undan az olmamak üzere istekli tarafından 

belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya gayri nakdi kredisini 
ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’ de veya yurt dışında faaliyet 
gösteren bankalardan alınmış Banka Referans Mektubunu vereceklerdir. Banka Referans 
Mektubu ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olacaktır. 

İş ortaklığında, bu belgeler ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 
oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde sunulabilir.  

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri : 
İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun 

gerekli görülen bölümlerinin ve bu belgelere eşdeğer belgelerini vereceklerdir. İsteklinin ; 
a) Cari oranın ( dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar ) en az 0,75 olmalı 
b) Öz kaynak oranının ( öz kaynaklar / toplam aktif ) en az 0.15 olmalı 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, yeterlilik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört 
ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen 
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bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait 
anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın 
belgelerini sunulabilir. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 
sunması ve 4.2.2 maddesinin (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur. 
Bilanço veya bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuata göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya 
bilançonun 55.1.2 maddede belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

4.2.3 - İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler : 
İstekli ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu ve 

taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleşen kısmının veya bitirilen mal satışlarının 
parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalarını veya 
fatura yerine bunların noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da 
vergi dairesince onaylı suretlerini vereceklerdir. İstenilen yeterlilik şartlarını bir önceki yılda 
sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal 
tutarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya 
son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde ; bir önceki yıla ait gelir tablosunu 
sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 
kriterini sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tabloları 
sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir.  

İsteklinin taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış 
olduğu mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınacaktır.  

Bu belgelerin tutarlarının, toplam ciro için, isteklinin teklif edilen bedelin % 25’ inden, 
taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal 
satışlarının parasal tutarının ise isteklinin teklif ettiği bedelin % 15’ inden az olmaması gerekir. 
İsteklinin öngörülen bu kriterlerden herhangi birini sağlaması ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunması yeterli kabul edilir. 

İsteklinin iş ortaklığı olarak ihaleye katılması halinde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her 
bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin ortak 
girişim ortağı olarak taahhüdü altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya 
bitirdiği mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler: 
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4.3.1. İş Deneyim Belgesi; İstekli ihale konusu alımla veya benzer işlerle ilgili olarak ilk 
ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 
sektörde, teklif ettiği bedelinin % 30’ u oranında tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği 
kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgelerini 
vereceklerdir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’ sini sağlaması 
gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması 
zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından 
fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması şartı ile iş deneyim tutarının 
kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş 
deneyimini gösteren belgenin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 
iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.  

İdare ve Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından iş bitirme belgesi düzenlenmesi, özel 
sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin 
iş deneyiminin belgelendirilmesi, iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi ve iş 
deneyiminin güncellenmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki Madde 44, 46, 47, ve 48’e göre yapılacaktır 

4.3.2 - İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK ) 
alınmış madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt başlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya 
noter tasdikli sureti ( Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul 
edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )  

4.3.3 - İmalatlarıyla ilgili 2 Takım tanıtıcı katalog ve/veya broşür (teknik özelliklerini, 
standartlarını, kullanma yerleri ve/veya dengini gösteren ürün karşılaştırma tablosunu içerecektir) 

4.3.4 - İhale tarihinde süresi dolmamış TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

4.3.5 - İhale tarihinde süresi dolmamış ; İmalat yeterlilik belgesi’nin ( Türk Standartları 
Enstitüsünden alınmış) ve kapasite raporu’nun (min. 25.000 Ton/Yıl) ( Sanayi - Ticaret 
odalarından alınmış) aslı veya noter tasdikli sureti  

4.3.6 - İhale tarihinde süresi dolmamış ; petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini 
yapabilecek nitelik ve kapasitede laboratuara sahip olduğunu gösteren TSE onaylı “ Laboratuar 
Yeterlilik Belgesinin “ veya ISO 17025 akredite laboratuar belgesinin aslı veya noter tasdikli 
sureti  

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
4.4.1 - İş deneyim belgelerinde ihale konusu madeni yağların haricindekiler benzer olarak 

kabul edilmeyecektir. 
4.4.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak 

verebileceklerdir. 
4.4.3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde bulunmayan 

madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en az 20 kalem 
malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının % 80 ini 
karşılayacaktır.) toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin dışında kalan 
madeni yağlarda ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.  

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. ihale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 
dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanı satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler en geç 10.12.2018 Pazartesi – saat 1500’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri 
üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi 
miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

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

maddeler uygulanır. 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

9870/1-1 
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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 TARIM İŞLETMESİNİN 
2019 YILI İSTİHSALİ 77.925,8 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda adı belirtilen 12 Tarım İşletmesinde 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri 

arasında üretilecek tahmini 77.925,8 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır. 
2 - İhale 05/12/2018 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 12/12/2018 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat 

tutarı, aşağıdaki gibidir. 
 

PARTİ 
NO İŞLETME ADI 

MİKTARI 
(TON) 

MUHAMMEN 
TUTARI (TL) 

%3 GEÇİCİ 
TEMİNAT (TL) 

1 ALTINOVA TİM. 2.434,00 4.021.185,00 120.636,00 
2 ANADOLU TİM. 8.383,00 13.849.462,00 415.484,00 
3 CEYLANPINAR TİM. 16.800,00 27.755.095,00 832.653,00 
4 ÇUKUROVA TİM. 2.050,00 3.386.782,00 101.603,00 
5 DALAMAN TİM. 3.410,00 5.633.623,00 169.009,00 
6 GÖKHÖYÜK TİM. 1.750,00 2.891.156,00 86.735,00 
7 GÖZLÜ TİM. 8.970,00 14.819.238,00 444.577,00 
8 KARACABEY TİM. 5.570,00 9.202.136,00 276.064,00 
9 KOÇAŞ TİM 13.385,00 22.113.211,00 663.396,00 

10 POLATLI TİM. 6.188,80 10.224.448,00 306.733,00 
11 SULTANSUYU TİM. 1.644,00 2.716.034,00 81.481,00 
12 TÜRKGELDİ TİM. 7.341,00 12.127.985,00 363.840,00 

 TOPLAM 77.925,80 128.740.355,00 3.862.211,00 
 
İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir 
4 - İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan 

az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) 
belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine + %....... artırım şeklinde yapılacak ve o 
dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.  

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl 
süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde 
uygulanacaktır. 

5 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 
Evrak Servisine en geç 05/12/2018 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  

6 - Sözleşme ilgili işletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır. 
7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA), ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin 
edilebilir.  

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel : 0 312 417 84 70 - 80 
Fax : 0 312 425 59 55 
İlan olunur. 9938/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

 
 9907/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

 
 9906/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Şeta Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (ŞETA-V) 
VAKFEDENLER: Şevket TABAŞ 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.10.2018 tarihinde kesinleşen 05.07.2018 
tarihli ve E:2018/93, K: 2018/333 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’de ve/veya yurt dışında maddi manevi sıkıntıya düşmüş, 
yoksulluk çeken, herhangi bir sebepten mağdur olmuş, maddi imkânsızlıklar yüzünden 
evlenememiş, barınma ve eğitim sorunları yaşayan, toplumsal olarak yardıma muhtaç olarak 
değerlendirilebilecek durumda olan kişileri maddi ve manevi bakımdan desteklemek ve senette 
yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI). 
YÖNETİM KURULU: Şevket TABAŞ 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın herhangi bir nedenle sonra ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal 

varlığı ve hakları mütevelli heyet kararı ile en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 9933/1-1 
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Türk Standartları Enstitüsünden: 
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 9788/1-1 
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden: 
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 9948/1-1 

—— • —— 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
07/11/2018 tarihli 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi alım ilanımız 

iptal edilmiştir. 
İlan olunur. 9946/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9957/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9957/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 9950/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 9951/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 9952/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 9953/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 9954/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9955/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9956/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9956/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9956/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9956/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9956/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9956/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9888/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9891/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9894/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 9979/1/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/2/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 9979/3/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/4/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 9979/5/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/6/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 
 9979/7/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/8/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 
 9979/9/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/10/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 
 9979/11/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/12/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 9979/13/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/14/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 9979/15/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/16/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 9979/17/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/18/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 
 9979/19/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/20/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
 9979/21/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/22/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 
 9979/23/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/24/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

 
 9979/25/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/26/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
 9979/27/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9979/28/1-1 

  



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 
 9978/1/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/2/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 
 9978/3/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/4/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 
 9978/5/1-1 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/6/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

 
 9978/7/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/8/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 
 9978/9/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/10/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 
 9978/11/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/12/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

 
 9978/13/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/14/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 
 9978/15/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/16/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

 
 9978/17/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/18/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 
 9978/19/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/20/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 
 9978/21/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/22/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

 
 9978/23/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/24/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 
 9978/25/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/26/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

 
 9978/27/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/28/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

 
 9978/29/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/30/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 
 9978/31/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/32/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 
 9978/33/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/34/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 
 9978/35/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9978/36/1-1 

  



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9772/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 9768/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 
 9769/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

 
 9770/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

 
 9771/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 

 
 9773/1-1 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 

 



17 Kasım 2018 – Sayı : 30598 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 17 Kasım 2018 – Sayı : 30598

Sayfa

1

2

5

8
23

33
33

35

37
57

159

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.c)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 8142-2 Sayılı Kararı

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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