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CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Kasım 2012 tarihinde Yemen Cumhuriyeti’ne gide-
cek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
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           İLGİ : 22/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9753 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Kasım 2012 tarihinde Yemen Cumhuriyeti’ne gide-
cek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez,

taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin tespiti ile 4924 sayılı

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsa-

mında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin usul

ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve

döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurları ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci mad-

desi ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli

Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak-

kında Kanun çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.  

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 17/9/1982

tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Di-

siplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz-

leşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

c) Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Tespiti ile Disiplin Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Disiplin amirleri ve disiplin cezası verme yetkisi

MADDE 5 – (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye

teşkilatında görevli Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirleri ekli I, II ve III

sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin disiplin amiri ile müşterek fiillerinde,

disiplin amiri bakımından ceza tayin edecek olan amir, memur veya sözleşmeli personel hak-

kında da ceza tayin etmeye yetkilidir.

(3) Disipline aykırı bir fiili gerçekleştiren Devlet memuru veya sözleşmeli personelin

soruşturmaya başlanılmadan evvel ya da soruşturma esnasında başka bir yere nakli durumunda

disiplin cezası, fiilin gerçekleştirildiği yerdeki disiplin amiri tarafından tespit edilir. 

(4) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin kadrosunun bulunduğu yerden başka

bir yere görevlendirilmesi durumunda görevlendirildiği yerdeki disipline aykırı fiilleri sebebiyle

verilecek disiplin cezası memurun görevlendirildiği yerdeki disiplin amirince takdir edilir.

(5) Kurum Başkanı her kademedeki Devlet memuru ve sözleşmeli personelin üst di-

siplin amiridir. Valiler il, kaymakamlar ise ilçe sınırları içerisinde görevli Devlet memuru ve

sözleşmeli personel hakkında, disipline aykırı fiillerinden dolayı doğrudan disiplin cezası ver-

meye yetkilidir.  

4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personelin disiplin cezalarının

uygulanması

MADDE 6 – (1) 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personele verilecek

disiplin cezalarından;

a) Aylıktan kesme cezası, brüt ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması, 

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ücretinin belirlenmesinde esas alınan kı-

dem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl arasında indirim yapılması,

c) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, sözleşmenin feshedilmesi,

suretiyle yerine getirilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 7 – (1) 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personel hakkında

bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet

Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesine bağlı fakülte ve yük-

sekokulların kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul-

ların önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ka-

yıtlı bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/bölümün/anabilim dalının/programın önerisi ile ilgili

yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl

sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve

benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saati,

ç) Ders/e-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince

öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen ve kırk beş dakika süren eğitim-öğretim ça-

lışmasını; e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar

ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama

eş-zamanlı ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve

mekan bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,

d) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

e) Fakülte: Bingöl Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
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ğ) Meslek Yüksekokulu: Bingöl Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

h) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde belirtilen dersleri,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-

ğını,

i) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden bir veya

birkaçının başarılması veya alınması şartı aranılan dersi,

j) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

k) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği

doğrultusunda aldığı dersi,

l) Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) Yüksekokul: Bingöl Üniversitesine bağlı yüksekokullarını,

ö) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve

öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin

kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgele-

rinin verilmesi, dosyalarının ve katkı payı dekontlarının tutulması ile diplomalarının ve öğrenim

belgelerinin (transkript) düzenlenmesi işlemleri; merkezde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı, merkez dışında bulunan fakülte/yüksekokullarda ise ilgili dekanlık/müdürlük ta-

rafından görevlendirilen birimler tarafından, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adına yürütülür.

(2) Üniversite öğrencilerinin fakülteler/yüksekokullar ve bölümler arası yatay geçişler

ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve intibaklarının ya-

pılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına istinaden de-

kanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türleri; normal örgün öğretim ve ikinci

öğretim, açık öğretim, yaygın eğitim, uzaktan eğitim programlarından oluşur.

(2) Eğitim-öğretim türleri, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitenin ilgili mevzuat

hükümlerine göre açılır.

(3) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar uzaktan öğretim yolu ile ve-

rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması sınavlarının yapılma şekli

ile yapılacak protokoller ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
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Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-

öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl

on dört haftadan, bir yıl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Ders kayıtları ve yarıyıl/yıl sonu sı-

navları bu sürenin dışındadır.

(2) Resmi tatil günlerinde eğitim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde ilgili kurulların

onayı ile milli ve dini bayramlar hariç Cumartesi ve Pazar günleri eğitim ve sınav yapılabilir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/yük-

sekokulların teklifleri değerlendirilerek en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp-yaptırma-

dığına bakılmadan ön lisans programlarından azami dört yıl, lisans programlarından azami

yedi yıl içinde; normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan

programları ise dokuz yılda tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-

lirtilen ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini güncel mevzuata göre öde-

mek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınav-

lara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğ-

rencilik statüleri devam eder.

(2) Yukarıdaki derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler

dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrencinin izledikleri programdan mezun olmak için

gerekli bütün derslerden geçer not alması gerekir.

(3) Öğrencilerin mazeretsiz olarak süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması

veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; bu Yönetmeliğin kayıt dondur-

maya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ön-

görülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz.

(4) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl sonu et-

kinliklerden alınan puanlar dikkate alınmadan, sadece final veya bütünleme sınavı notuna göre

belirlenir.

Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti

MADDE 9 – (1) Fakülte/yüksekokullar, bir sonraki eğitim-öğretim yılında bölüm/prog-

ram/anabilim dalına alınacak öğrenci kontenjanlarını, puan türünü ve aranacak diğer nitelikleri

her yıl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirir.

(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını belirlerken eğitim özelliklerine göre özel şartlar

belirleyebilir.

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 10 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler ara-

sında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.
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(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde Üniversiteye kayıt

için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazereti olan adayların kaydı kanuni temsilcileri

tarafından yaptırılabilir.

(3) Üniversiteye kayıt için istenecek belgeler Senato tarafından belirlenerek internet

sayfasında ilan edilir.

(4) Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan

öğrenciler kayıt hakkını kaybeder. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin

doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu

şahıslara verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilerek haklarında kanuni işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı

MADDE 11 – (1) Öğrenciler katkı paylarını her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belir-

lenen miktarlar üzerinden ödemek zorundadır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. Taksitlerin

ödenme süresi bir aydır. İlk taksit birinci yarıyıl/yıl başında kayıt olma ya da kayıt yenileme

sırasında ödenir. İkinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenileme esnasında; yıl sistemi

uygulanan eğitim programlarında ise Şubat ayında ödenir. Kesin kayıt ve kayıt yenileme sıra-

sında, gerekli hallerde, öğrenci katkı payının ilgili taksitinin yatırıldığına ilişkin belgenin aslı

ibraz edilir.

(3) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen adayların kesin kayıtları yapılmaz ve

öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Ancak geçerli ve haklı mazeretleri bulunan öğrencilere ilgili

yönetim kurulunca ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda katkı payını yatırmayan öğrenciler

derslere ve sınavlara katılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını

yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre,

2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını

yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler, mazeretli olarak geçen süresinin

devamsızlıktan sayılması şartıyla, mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde

ders ekle-sil günlerinde ders kayıtlarını yapabilir.

(5) İkinci öğretim öğrencilerinden birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz

ve yenilenmez, taksitlerini ödemeyen öğrencilere iki hafta ek süre tanınır, bu süre içerisinde

de öğrenim ücretini gecikme faiziyle birlikte öder. Mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla ta-

şan öğrenciler o yarıyılın/yılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

(6) Bakanlar Kurulu kararına göre program süreleri sonunda mezun olamayan ve bir

yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre üniversitemize yer-

leşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine

tabi olurlar.

Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük

MADDE 12 – (1) Bölüm/anabilim dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından, her

sınıf için en az bir danışman/koordinatör görevlendirilir. Bir bölümde yeterli sayıda öğretim
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elemanı yoksa diğer bölümlerden de, dekanlık/müdürlük tarafından danışman görevlendirile-

bilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir

başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Bölüm/anabilim dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav prog-

ramlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.

(3) Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine

göre yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Danışmanlar/koordinatörler, görevlerini Senato ta-

rafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütür. Danışman, öğrencilerine öğrenim süresi bo-

yunca haftada en az iki ders saati zaman ayırır ve bunu ders programında gösterir.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Bu

süre içerisinde normal öğrenim süresinde programı tamamlamayan normal öğrenim öğrencileri

katkı payını, ikinci öğretim öğrencileri ise ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon

programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Öğrenci otomasyon programı üzerin-

den ders seçim işlemini yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt

yenileme işlemlerinin öğrenci otomasyon programında danışmanları tarafından onaylanmasın-

dan sonra dersleri almış olurlar.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 14 – (1) Öğretim programı, fakülte/yüksekokulların niteliklerine göre teorik

dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışmaları, arazi uygulaması,

staj ve inceleme, gezi, ödev, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje gibi diğer et-

kinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri ça-

lışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakülte/yüksekokullarda, her programdaki mezuniyet için gerekli toplam kredi saati

miktarının; Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre iki yıllık programlarda 120 AKTS,

dört yıllık programlarda 240 AKTS olması gerekir. Beş veya altı yıllık programlar, toplam

kredi saati miktarlarını kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile ilgili kurullarında

tespit ederler.

(3) Öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce o yarıyılda/yılda yürütülecek dersler ve bu

dersleri yürütecek öğretim elemanları; ilgili bölüm/anabilim dalı kurullarınca belirlenir ve ya-

rıyılın/yılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir; konu ilgili

kurulda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Haftalık ders programları yarıyıl başlamadan önce ilgili birimlerin önerisi ile yöne-

tim kurullarında görüşülerek ders kayıt döneminden bir hafta önce dekanlıkça/müdürlükçe ilan

edilir.

(5) Her dersin kredi saati ve AKTS karşılığı öğretim programında belirtilir. Ders kredi

saatinin hesaplanmasında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanır.
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Dersler ve süreleri

MADDE 15 – (1) Bir ders saatinin süresi kırk beş dakikadır. Derslerin öğretim dili

Türkçe’dir. Ancak, ilgili bölüm ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun kararı

ile belirli bölümlerde bazı dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.

(3) Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi

saatinin %25’inden az olamaz. Bu derslerin açılması, seçilmesi, kayıt işlemleri ve yürütülmesi

ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bö-

lüm ve fakülte/yüksekokullarda açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden

de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam

kredi saatinin % 10’unu aşamaz.

Kredi yükü ve derslerin kredi değeri

MADDE 16 – (1) Öğreniminin ilk yılındaki öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm veya prog-

ramın, birinci sınıfına ait derslerin tamamını almakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci öğreniminin ikinci yılından itibaren, kayıt olduğu yarıyıl dersleri ile tek-

rarlamak zorunda olduğu derslerden olmak ve haftada 40 (kırk) saatlik üst sınırı aşmamak şartı

ile programındaki derslerden almak istediklerini seçer. Bu seçimde, önceki yarıyıllarda devam-

sız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı derslere öncelik vermesi zorunludur. Haftada

40 (kırk) saatlik üst sınıra, öğrencinin daha önce alıp sınavlarda başarısız olduğu ve tekrarı sı-

rasında devam zorunluluğu aranmayan dersler de dahildir.

(3) Öğrenci, öğreniminin ikinci yılından itibaren, tüm derslerini alıp başarmış olması

ve genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden 80 ya da üstünde olması halinde, bulunduğu

yarıyıl dersleri ile birlikte bir üst yıldan en fazla 40 kredi-saat ders alır. Bu durumdaki öğrenci

8 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa süre içerisinde mezun olabilir.

(4) Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması halinde, çakışan derslerinin devamını;

öncelikle diğer şubelerle, şubeli olmaması halinde, normal öğretim öğrencisinin ikinci öğretim

ile ikinci öğretim öğrencisinin normal öğretimle birlikte, bunun mümkün olmaması halinde

kayıtlı bulunduğu fakültenin ve diğer fakültelerin bölümlerinden almasına, ilgili bölüm baş-

kanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulları karar verir. Derse devam yükümlülüğünü başka

sınıflar ile yerine getiren öğrenciler ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına devam ettiği sınıfta

girerler.

(5) İkinci öğretimle derse giren öğrenci; her bir ders için hesaplanan kredi başına katkı

payını veya ikinci öğrenim ücretini öder.

Ders alma ve bırakma

MADDE 17 – (1) Bir dersin haftalık kredi saati hesabı, 4 üncü maddenin birinci fıkra-

sının (c) bendine göre yapılır ve haftalık ders kredi saati hesabında ortak zorunlu dersler ile

mezuniyet için gerekli toplam kredi saatinden sayılmayan dersler dikkate alınmaz.
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(2) Mazeretleri nedeniyle kayıt yenilemeyen öğrenciler; dönemin ilk haftasında ilgili

bölüm/ program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri, ilgili eğitim bi-

riminin yönetim kurulunca kabul edilenler, danışmanının onayı ile akademik takvimde belir-

lenen mazeretli kayıt yenileme tarihinde 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen kredi sı-

nırları içinde kayıt işlemini yaparlar.

(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şartının/şartlarının alınması veya

başarılması gerekir.

(4) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğ-

renci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı

yükseköğretim kurumundan alarak başarısız oldukları dersi/dersleri değişim programı dönü-

şünde kendi kurumundan alabilir.

(5) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri

ile tekrar alacakları zorunlu derslerin haftalık saatlerinin devamsızlık oranını aşacak şekilde

çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle

derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

(6) Ara sınıflarda olan öğrenciler, derslerin başlangıç tarihini takip eden ilk iki hafta

içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/ders-

lerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.

(7) İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersleri almak zorunludur. Ancak, öğren-

cinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili dönemde yeniden açılmaması halinde başka bir ders

seçilir.

Ders muafiyetleri ve intibaklar

MADDE 18 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınavına girerek

yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim progra-

mında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen bir

hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu

dersler için üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartı ile muaf olmak isteğiyle dekanlığa/mü-

dürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde öğrenim belgeleri (trans-

kript), ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesi, Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Değişim programları

MADDE 19 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaş-

malar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya

iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniver-

sitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için

kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, değişim programı kapsamında gittiği üni-

versitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, ilgili program koordinatörü

ve öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve fakülte/yüksekokul
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yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar 31 inci maddeye uygun

olarak değerlendirilir. Değişim programları kapsamında gelen öğrencilere de, Üniversitede

okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendi-

lerine öğrenim belgeleri (transkript) verilir.

(2) Yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile Üniversite arasında yürütülen değişim

programlarında öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Önlisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler,

öğrenci değişim programlarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci harcını kendi üniversitesine yatırır.

Yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal, yan dal

MADDE 20 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına yapılacak öğrenci

yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve

Senato tarafından belirlenen dikey geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri yönergesine göre yürü-

tülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri

bu kurullar tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerden zorunlu yabancı dil ha-

zırlık sınıfı öngören fakülte/yüksekokul bölümlerine kayıt yaptıracak öğrenciler için 9/9/2011

tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

(3) Çift anadal bölümlerine yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte; Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-

gulanır. Çift anadal bölümlerine kayıt; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup

intibak işlemleri dikey geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri yönergesine göre yapılır.

(4) Üniversitede aynı akademik birim içinde yapılabilecek çift anadal ve yandal uygu-

lamasında, Üniversitece belirlenen kararlar esas alınacaktır.

Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş

yapabilir. Geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 22 – (1) Fakülte/yüksekokulun ilgili kurullarının önerisi, Senatonun kararı

ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Ya-

bancı dil eğitimi yapan bölüm/anabilim dalı hazırlık sınıfı uygulama esasları, 4/12/2008 tarihli
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ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-

retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri

ve Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğrenimi veya Yabancı Dille

Öğretim Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı

adlı yüksek öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve benzeri çalışmaların

en az %80’ine devam etmek zorunludur. Laboratuvar ve benzeri derslerden başarılı olmak için,

öğrenci devam şartını yerine getirmiş olsa bile, gerekli olan uygulamaları başarı ile tamamla-

mak zorundadır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın/yılın

son haftası içinde ilan edilir.

Sınav programları

MADDE 24 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim

dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan bir hafta önce ilan

edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez.

(2) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istene-

cek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci

sınava giremez.

(3) Bir dersin sınavı o dersi vermekle sorumlu öğretim elemanı tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde sınavı

kimin yapacağı ilgili bölüm/program başkanı tarafından dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sınav-

ların düzenli şekilde yürütülmesi için birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders

sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, bütünleme sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü

veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir.

(2) Sınav süreleri en az bir ders saatidir. Ancak kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli,

boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belir-

lenir.

(3) Öğrenciler yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavına

tabi tutulur. Bir dersten yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıkları; ara sınav no-

tunun %60’ı, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, seminerler, projeler, ödevler ve

kısa süreli sınavların ortalamasının %40’ı alınarak yarıyıl içi çalışmalar değerlendirilir.

Yarıyıl/yıl içi çalışmaların ders notuna etkisi %40, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının

etkisi ise %60 ağırlığında olur.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



(4) Ortak zorunlu derslerin her biri için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en

az bir ara sınav, yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az iki ara sınav ve bir yarıyıl/yıl

sonu sınavı yapılır.

(5) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır

(0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi

yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları etkinlikler de aynı şekilde de-

ğerlendirilir.

(6) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı pu-

anları 100 üzerinden verilir.

(7) Sınav türleri şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

kısa süreli sınavlardır.

b) Ara sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl

içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır.

Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca

bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarı-

yıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının

ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde

belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak

devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Bütünleme sınavları: Öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavlarında başarılı olabilmek için

yeterli notu alamadıkları derslerin bütünleme sınavlarına girebilir. Bu öğrencilerin yıl içi sınav

ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde geçerli kabul edilir. Bütünleme sınavlarının değerlen-

dirilmeleri yarıyıl/yıl sonu sınavı gibi değerlendirilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarında başarısız

olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir. Bütünleme sınavına giren öğrenciler için bü-

tünleme notu geçerlidir.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav şartını yerine getirmiş, ancak tek dersten

başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl

veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğ-

renciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sı-

navına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez

kullanılır. Tek ders sınavında 60 puan alamayarak başarısız olan öğrenciler, daha önce devamını

almış oldukları bu derse tekrar devam etmeden, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sı-

nav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilir. Tek ders haklarını kullanan öğrencilerin başarı

notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz.

e) Mazeret sınavı: İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı

ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Ma-

zeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını akademik takvimde

belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl sonu ile bütünleme sınavları

için mazeret sınav hakkı verilmez.
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f) Yabancı dil muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zo-

runlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır. Bu sınav Senato tarafından

belirlenecek olan esaslara göre yapılır.

(8) Uzaktan eğitim yapan ve/veya yukarıda tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakül-

te/yüksekokullar, bu sınavların nasıl yapılacağını ve değerlendirileceğini ilgili kurullarda be-

lirler.

(9) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve et-

kinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından

öğrenci otomasyon sisteminde ve/veya ilan panolarında duyurulur.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 26 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin

başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde, ilgili birim

başkanlığınca dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yüksek-

öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edil-

diği tarihten itibaren beş iş günü içinde Bölüm/Program başkanlığına yazılı olarak itiraz ede-

bilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine

tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte

bölüm/program başkanlığına bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bulması

halinde not değişikliği Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin sonuca itirazını yine-

lemesi, Yönetim Kurulu kararının ilanı itibari ile yedi gün içinde Üniversite Yönetim kuruluna

yazılı olarak başvurması ile gerçekleşir.

(2) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun

ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Bölüm/Program başkanlığına gerekçe ve neden-

lerini otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama ve benzeri, belirten bir dilekçe

ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi Yönetim Kurulu kararı ile

kesinleşir.

Sınavlarda kopya

MADDE 29 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği anlaşılan öğrenci hakkında;

ilgili dekanlıkça veya müdürlükçe 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

(2) Soruşturma sonuçlanıncaya kadar, hakkında disiplin soruşturması açılan öğrencinin

sınav evrakı ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmaz. Yapılan soruşturma sonucuna göre

söz konusu fiili işlediği kesinleşen öğrenci o dersin sınavından başarısız sayılır.
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Kayıtların tutulması

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün

sağlanabilmesi amacıyla her öğrenci için öğrenci işleri büroları ve ilgili bölüm/program baş-

kanlığı tarafından öğrenim durumu kütüğü tutulur. Öğrenim durumu kütüklerinin güncellen-

mesinden, saklanmasından öğrenci işleri büroları ve bölüm/program başkanlığı ayrı ayrı so-

rumludur.

Başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, laboratuar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme

sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir

dersin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğ-

rencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır.

(2) Ders başarı puanının içinde, ara sınav veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların

ağırlığı % 40, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının ağırlığı % 60'tır. Bu oranların he-

sabında kesirler aynen korunur, ancak ders başarı puanının hesabında ondalıklı sayılar tam sa-

yıya tamamlanır.

(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olup, sınavlarda başarı

için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl

sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 32 – (1) Üniversitede sınavların değerlendirilmesinde 100 üzerinden alınan

not esasına dayanan mutlak değerlendirme yöntemi uygulanır. Ders başarı notunun kesir kısmı

0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan

üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Notu (Harfle) Puanlar Anlamı

AA 90-100 Geçer

BA 85-89 Geçer

BB 75-84 Geçer

CB 70-74 Geçer

CC 60-69 Geçer

FF 0-59 Geçmez

MU --- Muaf

(2) Notların 4’lük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği değerlere

göre düzenlenir.

Akademik not ortalaması

MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun çarpımı, o dersin puanını

verir. Akademik başarı ortalaması; öğrencinin muaf olduğu dersler hariç fakülte ya da yüksek-

okula kayıt yaptırmasından itibaren aldığı derslerin puanlarının toplamının, toplam kredi mik-

tarına bölünmesiyle hesaplanır. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme

Kayıt silme

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri halinde

kayıtları silinir.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca üniversiteden çı-

karılma cezası almış olmaları nedeniyle kayıtları silinir.

Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler

MADDE 35 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden

öğrenciler, mazeret tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe

bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık ra-

porlarıyla belgelenmiş ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olan sağlıkla ilgili mazeret-

lerinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-

seköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı

ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kim-

senin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelen-

dirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çık-

ması halinde bunun belgelendirilmesi ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliğine göre yükseköğrenim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarılma cezası ge-

rektiren hallerin dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler

MADDE 36 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretlerle ilgili ola-

rak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere giremedikleri

sınavlar için istemeleri halinde 25 inci maddenin yedinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kap-

sam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.

b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili

yönetim kurulu kararı ile dondurulur.
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c) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu dahil, mazeretli geçen

süre dikkate alınmaz.

ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı

geçersiz sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 37 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartı ile yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt

dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler baş-

vurularını ders kayıt süresi içinde yaparlar. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu sü-

reler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrencinin kayıt dondurma isteği

bir yarıyıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde öğrenciler eğitim-öğretim sü-

resince en çok eğitim-öğretiminin yarısı kadar süre için kayıt dondurabilir.

(2) Öğrenci kayıt dondurduğu dönemde kaydını yaptırmak istediğinde, öğrenimine de-

vam edebileceğini belgeleyen bir belge ile yazılı olarak başvurduğu takdirde ilgili kurulların

kararıyla kayıt yaptırabilir.

(3) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi

ruhsal bozukluklar nedeniyle, iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden

yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edip edemeyecekle-

rine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(4) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden

bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde kaydı dondurulabilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi

halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa veya müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin

kayıtları, 35 inci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belir-

tilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez, sınavlara gi-

remez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim sü-

resi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

Akademik izin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler

yapılır:

a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma

gibi imkanların doğması halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kuru-

lunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat gere-

ğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları

Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içeri-

sinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

c) Fakülte/yüksekokulları adına kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli

ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.
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Tebligat ve adres bildirme

MADDE 39 – (1) Tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildir-

dikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular

ise ilgili birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Fakülte/yüksekokula kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu

fakülte/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bu-

lunan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi ha-

linde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul yönetimi tarafından internet sayfasında veya duyuru

panosunda yapılan duyuruları izlemekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler

MADDE 40 – (1) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sı-

navlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebil-

mesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğ-

renciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek ge-

reçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Tarihi, Diplomalar ve Verilme Şartları

Mezuniyet tarihi

MADDE 41 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı

günü takip eden ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme

ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun

olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezu-

niyetleri, müteakip akademik yıla kalan öğrenciler ise o eğitim-öğretim yarıyılının/yılının da

katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 42 – (1) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, ba-

şarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, akademik başarı ortalaması 80-89 arasında

olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 90-100 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sa-

yılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Diplomalar

MADDE 43 – (1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun bir eğitim-öğretim

programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları

başarıyla tamamlayan ve akademik başarı ortalaması en az 60 olan öğrencilere Yükseköğretim

Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği ilkeler doğrultusunda, fakülte, yüksekokul,

bölüm, program adı yazılmak suretiyle ilgili diploma verilir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



(2) Üniversiteyi bitirenlere; öğrenimlerindeki başarı derecesini, devam ettikleri fakülte,

yüksekokul, bölüm ve programında aldıkları dersler, proje bitirme ödevi, staj ve klinik gibi ça-

lışmaların içeriklerini gösteren diploma eki ve başarı sonuçlarını gösteren öğrenim belgesi

(transkript) verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere,

geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Üniversitece

belirlenir.

(4) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma, ilk diplomada

yer alan bilgileri içeren yeni bir diploma düzenlenir, üzerinde ikinci nüsha olduğu belirtilir.

(5) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl veya iki yılının bütün derslerinden ba-

şarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak

için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların

Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

(6) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar

Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 44 – (1) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, merkezde Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına, merkez dışında ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurur.

Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği orta öğretim diploması ve transkript verilir.

Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato, Üniversite

Yönetim Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Hacettepe Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve

öğretim yapan bütün enstitülerde eğitim-öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları

ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan
Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütül-

mesinden enstitüye karşı sorumlu olan enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunu,
d) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora

programını,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönem-

lerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
g) Enstitü: Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,
ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
h) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haf-

talık iki-altı saatlik uygulama, alan ya da atölye çalışması ya da laboratuvar/klinik çalışması
karşılığının en fazla dört olabilen toplam sayısal ağırlık birimini,

ı) Özel konular dersi: Tez/sanat çalışması danışmanlığı yapılmakta olan lisansüstü öğ-
renciyle tüm yıl boyunca yürütülen dersi,

i) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Sanat çalışması: Anasanat dallarında uygulanan yüksek lisans ve sanatta yeterlik

programlarında, öğrencilerin tez yerine gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama,
gösterim, müzik kompozisyonu, müzik/sahne sanatları performansı, reji, koreografi/koreoloji,
oyun yazarlığı, dramaturgi ve benzeri bir sanat etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlaya-
cakları yazılı raporu,
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k) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
o) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
ö) Yüksek lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

düzeylerinden oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faa-
liyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan
tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

b) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen
öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi,

enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-

lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri

enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile

diğer yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak
programlar açılabilir. Bu uygulama, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe
girer. Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak
Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bun-
ların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 7 – (1) Bilimsel hazırlık; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-

larında genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğ-
renimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim
kurumunda tamamlayanlar için sınav jürisinin önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama
çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü
derslerin yerine sayılmaz. Bilimsel hazırlık programındaki toplam kredi yükü lisansüstü prog-
ram kredisinin 2/3 ünü geçemez.
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(4) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencinin kabul edildiği lisansüstü prog-
rama başlayabilmesi için hazırlık derslerinden en az 55 (C3) alarak başarılı olması gerekir. An-
cak ders notları not çizelgesine geçti (G) veya kaldı (K) şeklinde işlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programının süresi azami bir takvim yılıdır. Bilimsel hazırlık prog-
ramı için öngörülen süre lisansüstü programın süresinden sayılmaz.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tezin/sanat çalışmasının dili prog-
ram dilidir; ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir.

Anabilim/anasanat dalı programlarına ilişkin esaslar
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programları, eğitim he-

defleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli
dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 10 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları,

anabilim/anasanat dalı önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra
açılacak derslerin ve sorumluların değiştirilmesine ilgili kurulun önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim
elemanlarını görevlendirme hususunda anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili fakülte veya
yüksekokulun uygun görüşü alınır.

(2) Özel konular dersi birinci fıkrada belirtilen yöntemle açılır ve tüm yıl sürer. Tez/sa-
nat çalışmasının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda özel konular dersleri
birinci danışman tarafından açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, genel olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu
hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile doktora, tıpta uzmanlık, dişte uzmanlık, sanatta yeterlik derecesi almış öğretim gö-
revlileri ile sanatçı öğretim elemanları görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışmanlık
MADDE 11 – (1) Danışman genel olarak öğretim üyesidir ve ilgili anabilim/anasanat

dalında görevli, üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca ye-
terli olmadığı takdirde en yakın anabilim/anasanat dalında görevli Üniversite kadrosundaki öğ-
retim üyeleri veya diğer yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından önerilir. Zorunlu
hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalındaki doktora,
sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ve sanatçı öğretim elemanları arasından
seçilebilir. Tez/sanat çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilave tez
danışmanı atanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda,
diğer yükseköğretim kurumu tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul
edilir.

(2) Danışmanların görev tanımları ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte

ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları sınav jürisinin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez/sanat çalışması danışmanı ise derslerin tamamlanacağı
son yarıyılda anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
kesinleşir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile birlikte
ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları sınav jürisinin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile belirlenir. Dönem projesi danışmanı ise derslerin tamamlanacağı son
yarıyılda anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ke-
sinleşir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencilerine, öğrencinin programa kabulü ile
birlikte ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları sınav jürisinin önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Tez/sanat çalışması danışmanı ise derslerin tamam-
lanacağı son yarıyılda anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kesinleşir.

(6) Tez/sanat çalışması danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay
ya da daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır.
Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir.

(7) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne ya da anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı
olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler.

(8) Tez/sanat çalışması danışmanlıklarının öğretim üyelerine dengeli dağılımı enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenecek ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanlar
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenir.

İlan ve başvuru
MADDE 13 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alına-

cak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer ko-
şullar enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda
yapılabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili esas-

larda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans de-
recesine sahip olmak,

b) Başvurduğu program için Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına ya da
ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belir-
lenen bir sınav puanına sahip olmak,

c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As a Foreign Language), IELTS
(International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban pua-
nına sahip olmak,
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(2) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; yabancı dille ilgili kabul koşulları
Senato tarafından düzenlenir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen
sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
MADDE 15 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşa-

ğıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalına ilişkin

esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans
veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği,
eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

b) Başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya
eşdeğeri bir sınav puanına sahip olmak,

c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari taban
puanına sahip olmak.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Senato tarafından belirlenecek TUS veya ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki öğrenci kabulünde ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz; yabancı dille ilgili kabul koşulları Senato tarafından düzenlenir.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınav-
lardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dilde yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 16 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav

jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onay-
lanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen
farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir. Sınav jürisinin uygun görmesi koşuluyla
sınavlar görüntülü elektronik iletişim araçları ile yapılabilir. Müzik ve sahne sanatları alanla-
rındaki sınavlar görüntülü ve sesli olarak kaydedilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, adayların
genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının ya da TUS/DUS temel
tıp puanının %50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si ve giriş sınavı sınav
tam notu üzerinden alınan notun %30'u alınarak hesaplanır.

(3) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki yüksek lisans ve doktora/sa-
natta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların genel başarı notu, lisans ve/veya yük-
sek lisans not ortalamasının %40'ı ve sınav tam notu üzerinden alınan notun %60'ı alınarak he-
saplanır.

(4) Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az
%50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul
edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna
göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır.
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(5) Doktora/sanatta yeterlik programlarında sınav değerlendirilmesinde tam not üze-
rinden en az %60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70'ini sağlayan adaylar
başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı
notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların sınav notu dikkate alınır.

(6) Anabilim/anasanat dalları yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için
belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek adayı, genel başarı değerlendirme sırası
esas alınarak belirleyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde
belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan
yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Enstitüye kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların

listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen
günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde
enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan
adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel
başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden isten-
mez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir.
Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü prog-

ramlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka
bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebil-
mesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kon-
tenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul ko-
şullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden
bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması
gerekir. Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin ka-
bulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik dok-
tora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim/anasanat dalı bütünleşik doktora
programının giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş kabulü ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu öğren-
cilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans prog-
ramında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğ-
renciler, Üniversitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak
isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olması ge-
rekir. Geçiş kabulü ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın ge-
rektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak
kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi
izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek
zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler, kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.

Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
MADDE 20 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu aday-

ların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler. Öğrenci, enstitü kurulunca açıl-
ması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara
işler ve program kaydını yaptırır.

(2) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı enstitü kurulu tarafından belir-
lenir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
öğrenciler yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler
alabilirler.

(4) Süresi içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri
yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar. Bu nedenle kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sayılır.

Kredi transferi
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim
kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa
transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının
2/3’ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde
dikkate alınmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygula-

malı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından düzenlenir.

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı

olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
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(3) Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi prog-
ramına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel
sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o
dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde;
genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır.

(5) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir
dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bü-
tünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

(6) Uzaktan öğretim programlarının sınav yöntemleri ile ilgili düzenlemeler, Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(7) Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı
ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrenci-
lere duyurulur. Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesine ilişkin esaslar öğretim elemanı tara-
fından dönem başında öğrencilere duyurulur.

Ders başarı notu
MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlen-
dirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

Notlar
MADDE 26 – (1) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları

aşağıda belirtilmiştir:
a)
Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 A1 4.00
90-94 A2 3.75
85-89 A3 3.50
80-84 B1 3.25
75-79 B2 3.00
70-74 B3 2.75
65-69 C1 2.50
60-64 C2 2.25
55-59 C3 2.00
0-54 F3 0.00

F2 0.00
F1 0.00

b) Harf notu karşılıklarına göre;
1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,
4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,
5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
6) H notu: Mazeretli
anlamına gelir.
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(2) Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını
tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi sonundan
itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı
notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sa-
natta yeterlik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olmaları gerekir.

(4) Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı
ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(5) Bir öğrenci almış olduğu dersten notunu yükseltmek için o dersi tekrar edebilir.
Akademik ortalama hesaplanmasında son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına
yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yapılan
yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir
hafta içinde enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Akademik ortalamanın hesaplanması
MADDE 28 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından itibaren
aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin
aldığı G ve H notları akademik ortalama hesaplamasında dikkate alınmaz.

Öğrenim süresini aşma ve ilişik kesme
MADDE 29 – (1) Bir yıl sureli dil hazırlık sınıfı ve/veya bilimsel hazırlık programı

hariç yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programını azami altı yıl,
bütünleşik doktora programını azami dokuz yıllık süre içinde tamamlayamayanlar ilgili döneme
ait mali yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler. Bu durumdakiler ders ve sınavlara katılma ile tez/sanat çalışması hazırlama hariç
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(2) Lisansüstü programlara devam etmekte iken, öğrencinin talebi üzerine veya yük-
seköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesi durumunda öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim veya

sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma ya
da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yete-
neği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bir bilim veya sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer
ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez ya da tez yerine geçebilecek sanat çalışması hazırlar.

(3) Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel ko-
nular dersi ile tez ya da sanat çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise
toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat
çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

(4) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 30



Yüksek lisans tezi/sanat çalışması önerisi
MADDE 31 – (1) Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik

ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi
sunabilir.

(2) Tez/sanat çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Öneri ilgili
anabilim/anasanat dalında açık olarak tartışılır. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde ha-
zırlanacak tez/sanat çalışması önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir.
Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/sanat çalışması konusu üzerinde daha
sonra yapılması istenen değişikliklerde de aynı süreç izlenir.

Yüksek lisans tezi/sanat çalışması savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve
toplanması

MADDE 32 – (1) Öğrenci, tez/sanat çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez
yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini/sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini
ve raporunu jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Savunma sınavı jürisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü üzerine anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üni-
versitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat da-
lından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden,
öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevli-
leri ya da sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. Öğretim elemanı sayısının sınırlı olması du-
rumunda jüriler üç kişiden oluşur. Tez danışmanı jürinin doğal üyesidir. İkinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.

(3) Tez/sanat çalışması raporunun, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren onbeşinci ve otuzuncu günler arasında jüri
toplanarak öğrenciyi tez/sanat çalışması savunma sınavına alır.

Yüksek lisans tezi/sanat çalışması savunma sınavı
MADDE 33 – (1) Tez/sanat çalışması savunma sınavı tezin/sanat çalışmasının sunul-

ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili
konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı din-
leyicilere açık olarak yapılır, sınavın yeri ve tarihi en az yedi gün önceden danışmanın önerisi
ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav süresi en çok 90 dakikadır. Güzel sa-
natlar, müzik ve sahne sanatları alanları için süre sınırlaması yoktur.

(2) Tezlerin/sanat çalışması raporlarının jüri üyelerine ulaştırılmasından itibaren otuz
gün içinde toplanamayan jüriler, danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve
enstitüye bildirilir, yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Tez/sanat çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere
kapalı olarak, tez/sanat çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı
verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Tezi/sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline
getirilmiş tezini/sanat çalışması raporunu, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.
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(5) Tezi/sanat çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir
kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini/sanat çalışmasını aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur.

(6) Savunma sınavı sonucunda da tezi/sanat çalışması reddedilen veya kendisine verilen
süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden bir tez/sanat
çalışması önerisi sunarak tez/sanat çalışması çalışmalarını başlatır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat

alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi de-
ğerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz/sanat çalışmasız yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmayan
ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise bu prog-
ram, en az 90 kredilik ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi son ya-
rıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır
ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. Tezsiz/sanat çalışmasız yüksek
lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı ol-
ması ve akademik ortalamasının en az 2.75 olması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı, Sanatta Yeterlik Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi biri-

kimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derin-
lemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel
nitelikte yeni bir metod geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurtiçi/yurtdışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma
sınavından oluşur.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 24 kre-
dilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi
Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik
ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az
180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00

olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı bilim alanının özelliğine
göre; öğrencinin bilim alanında temel konular ve/veya tez çalışması ile ilgili konularda kapsamlı
bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar.
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(2) Doktora yeterlik sınavı jürisi, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunun atayacağı biri öğrencinin danışmanı, en az biri başka bir yükseköğ-
retim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu
karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla bir-
likte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Doktora yeterlik jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarısız olan
bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden sı-
nava alınır.

Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde

danışmanın ve anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi biri tez
danışmanı biri farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim üyesinden
oluşur. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(2) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun
onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(3) Tez izleme komitesi her genel sınav döneminde toplanır. Tez izleme tutanağı top-
lantıyı izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunma sınavı
tarihinden en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, sunulan tez önerisini inceleyerek öğrenciyi savunma sınavına
alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder.
Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim dalı başkanlığınca üç işgünü içinde
ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanat çalışması önerisi savunma sınavına alınır. Tez önerisi
ikinci savunmada da reddedilen öğrenci danışman değiştirerek ya da eski danışmanı ile yeniden
bir tez/sanat çalışması önerisi sunar.

Tez çalışması
MADDE 39 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, evrensel nitelikte yeni bilgi üretme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini
tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağla-
yacak düzenlemeleri yapar ve enstitü yönetim kurulu tez süreci ile ilgili şikayetleri ve sorunları
da değerlendirir. Bu amaçla, talep edilen her türlü bilgi ve belgenin ilgililerce enstitü yönetim
kuruluna iletilmesi gerekir.
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Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(2) Tez savunma sınavı jürisi danışmanın ve ilgili anabilim dalı kurulunun önereceği
en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yüksek-
öğretim kurumundan belirlenecek iki yedek öğretim üyesinden oluşmak üzere enstitü yönetim
kurulu tarafından atanır. Tez izleme komitesi üyeleri savunma jürisinin doğal üyesidir. İkinci
tez danışmanı juride yer alamaz.

(3) Tez, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten
itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sı-
navına alır.

Tez savunma sınavı
MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-

lümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve
sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve
yeri ile tarihi danışmanın önerisi alınarak en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca ilan edilir. Sınav en çok 120 dakika sürelidir. Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları
alanlarında süre sınırlaması yoktur.

(2) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel ra-
porları ve jüri kararı en geç 3 işgünü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca enstitü
müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
enstitüye teslim eder.

(4) Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı
aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi
önünde yeniden sunar ve/veya savunur.

(5) Tez savunması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri
yapmayan öğrenci en erken altı ay sonra bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yeniden bir
tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

Sanatta yeterlik programı
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi

birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geçiş ve de-
rinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel
nitelikte yeni bir metod geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini veya özgün ve üst düzeyde
yaratıcılık gerektiren bir sanat etkinliği gerçekleştirmesini sağlamaktır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan yeterlik sınavında başarılı olan ve sanat çalışması
önerisi kabul edilen sanatta yeterlik program öğrencisi; özgün ve üst düzeyde yaratıcılık ge-
rektiren bir sanat etkinliği içeren sanat çalışmasını sanat çalışması izleme komitesi gözetiminde
hazırlar.

(3) Sanatta yeterlik program öğrencisi elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini ve raporunu jüri önünde
sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(4) Sanatta yeterlik programı öğrencilerine eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin husus-
larda, bu Yönetmeliğin 32 nci, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 36 ncı, 37 nci ve 38 inci maddeleri
hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet
MADDE 43 – (1) Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla ta-

mamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez veya sanat çalışması rapo-

runun basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının,
b) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında sanat çalışması raporu dışında

sunulan sanat etkinliğine ilişkin ses ve/veya görüntü kaydının bir kopyasının,
c) Tezin veya sanat çalışması raporunun elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile

enstitü tarafından istenen diğer belgelerin,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin
enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü

yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrenci-
nin mezuniyetine karar verilir.

Diploma
MADDE 44 – (1) Enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen;
a) Yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans,
b) Doktora öğrencilerine doktora,
c) Sanatta yeterlik öğrencilerine sanatta yeterlik
derecesi ve diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547
sayılı Kanun, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 6/11/2006 tarihli ve 26338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

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

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Okan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksek-

okul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile sınavlar ve
öğrenci işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Okan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans öğretim programlarının düzenlenme-
sine, sınav ve başarının belirlenmesine, öğrenci kabulüne, öğrenime ara vermeye, diploma ve
unvanlara,  staj ve bitirme çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Eğitim-Öğretim Çalışmaları: Okan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, proje,
ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,

b) Eğitim-Öğretim Programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirle-
diği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen ortak ilkelere
dayanılarak ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim
çalışmalarının tümünü,

c) Eğitim-Öğretim Yılı: Yarıyıl/yıl sonu sınavları, kayıt dönemi ve en az ondörder  haf-
talık ders dönemi güz ve bahar yarıyılları ve yarıyıl sonu sınavlarını kapsayan onyedi haftalık
iki yarıyıldan oluşan öğretim yılını,

ç) İlgili Kurul: Okan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokul-
larda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

d) İlgili Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim ku-
rulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yük-
sekokulu yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Okan Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Okan Üniversitesini,
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h) Yaz Okulu: İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına
ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini,

ı) Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Düzeyine İlişkin Esaslar

Ön lisans eğitim ve öğretimi
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık bir eğitim

ve öğretim programı içeren ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans eğitim ve öğretimi
yapılır.

Lisans eğitim ve öğretimi
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıllık bir sü-

reyi kapsayan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans eğitim ve öğretimi yapılır.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları öğretim dili açısından

aşağıda belirtilen üç gruba ayrılır:
a) Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlar,
b) Derslerin asgari %30’unun belirli bir yabancı dille verildiği karma programlar,
c) Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya

tamamen yabancı dille okutulduğu programlar.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile lisans program-

larında bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Ön lisans ve lisans prog-
ramları yabancı dil eğitim, öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslar 2547 sayılı
Kanunun 49 uncu maddesi ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çer-
çevesinde düzenlenir.

Öğretim ücreti
MADDE 9 – (1) Okan Üniversitesinde yıllık eğitim-öğretim ücretleri, ek hizmet be-

delleri, muafiyetler, indirimler ve ödeme tarihleri her yıl Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.
Öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenci kabulü Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulunca
belirlenen esaslara göre belli alanlarda yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre de öğrenci kabul
edilir.
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Kesin kayıt
MADDE 12 – (1) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan

aday ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği vekili aracılığıyla kesin
kayıt yaptırmak üzere Rektörlüğe başvurması gerekir. Yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler
için bu süre Senato tarafından, kayıt için gerekli belgeler ise ÖSYM ve Rektörlük tarafından
belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.  Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.

Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato

tarafından belirlenir.
Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 14 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı

olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğ-
renci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülükle-
rinin yerine sayılabilir. Özel öğrencilere ve değişim öğrencilerine ilişkin diğer esaslar şunlar-
dır;

a) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine
dâhildir.

b) Öğrencinin özel öğrenci olarak veya değişim programına katılarak aldığı derslerin
kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

c) Özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.

ç) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi al-
dıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

d) Değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kuru-
muna öderler.

e) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir.

Yatay geçiş yoluyla kabul
MADDE 15 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapı-

lacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş yoluyla kabul
MADDE 16 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapı-

lacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ya-
pılır.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



Yan dal-çift anadal programları
MADDE 17 – (1) Yan dal ve çift anadal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından
belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Yan dal kredi uygulaması ön lisans programlarında en az 9 kredi, lisans programla-
rında en az 18 kredi, lisans programlarında çift anadal kredi uygulaması ise en az 36 kredi ola-
rak belirlenir. Çift anadal ve yan dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci
sayısı, o programın o yılki birinci sınıf birinci yarıyıl öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

(3) Çift anadal ve yan dal nedeniyle dört yıllık normal öğrenim süresini, hazırlık hariç,
aşan öğrenciden, burslu öğrenci dahil, kredi başına Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda
ücret alınır.

Kimlik
MADDE 18 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğren-

ciye Üniversite Öğrenci İşleri tarafından o akademik yıla ait ve üzerinde geçerlik süresi belir-
tilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. Bu kart süresi dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi
ile değiştirilir. Kaybedilen ya da yıpranan kartların yenisi verilir. Kayıp halinde gazete ilanı ile
birlikte verilecek dilekçe üzerine kart yenilenir.

Adres bildirimi ve tebligat
MADDE 19 – (1) Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav prog-

ramlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından
yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler posta adreslerinde meydana ge-
len değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek
zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş
olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, ken-
dilerine tebligat yapılmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Akademik takvim
MADDE 20 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri
alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar olmak üzere iki

yarıyıl olarak planlanır. Ancak yıllık dersler açılabilir.
b) Bir yarıyıl öğretim süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç en az ondört haftadır.
c) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz yarıyılı açılabilir.
ç) İş Yaşamına Hazırlık Programı ve benzeri uygulamalar nedeniyle öğretim süresi Se-

nato kararı ile ayrıca düzenlenir.
Eğitim-öğretim kapsamı
MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim programı, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinde tanımlanan eğitim-öğretim çalışmalarından oluşur.

23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulama-

lar, bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları, zorunlu ya da seçmeli olup ol-

madıkları gibi hususlar ve gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının esasları,  bölüm önerileri temel

alınarak fakülte ya da yüksekokul kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayıyla uygu-

lamaya konulur.

Akademik kayıt

MADDE 22 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğ-

renci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik kayıt süresi

MADDE 23 – (1) Tüm öğrenciler akademik kayıtlarını gerekli eğitim ücretini ödeyerek

bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde

yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan

öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.

Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışman

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları ka-

yıtlı bulundukları bölüm/program başkanı tarafından belirlenir.  Zorunlu hallerde hafta sonu

da ders/uygulama/laboratuar/sınav yapılabilir.

(2) Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için

ilgili bölüm/program başkanı tarafından yeterli sayıda akademik danışman görevlendirilir ve

bu isimler ilgili fakülte dekanlığı ve yüksekokul müdürlüklerine bildirilir.

Kredi ve ders yükü

MADDE 25 – (1)  Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi o ders için haftalık teorik ders

saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuar veya diğer çalışmaların

haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

(2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik prog-

ramların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür.  Bir yarıyılda öngörülen ders yükü üzerine

en fazla iki ders veya 6 kredi alınabilir. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu FF, VF dersleri al-

mak zorundadır. Bir öğrencinin bir yarıyıldaki toplam ders yükü 24 krediyi aşamaz, bunun

üzerine alınacak her ders için fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı gerekir.

Devam

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü

sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına de-

vamı esastır. Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam

etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan

öğrenci o dersten başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında

devam zorunluluğu vardır.
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Öğrenim süresi
MADDE 27 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı
ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
bitirme tezi/projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

(2) Belirlenen sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği
veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle
birlikte aradan dört eğitim-öğretim yılından (sekiz yarıyıl) fazla bir sürenin geçmesi nedeniyle,
daha önce başarılı olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği; eğitim-öğretim sü-
reçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-
öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 28 – (1) Her dersin ya da eğitim–öğretim çalışmasının öğretim elemanı yarıyıl

başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem
notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışma-
ların başarı notu içindeki ağırlığı %40’tan az %70’ten fazla olamaz. Bir öğrencinin bir dersten
aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi,
ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim
elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmalar ve yapılan
kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda
tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur. Yarıyıl sonu sınavları, normal
eğitim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sı-
navlardır. Proje ve laboratuar dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulu tarafından sınav
yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ya-
rıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için her dönem sonunda bütünleme sınavı yapılır.
Zorunlu hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav esasları
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili

bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek sınavlardan
en geç bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek; sınava girerken
yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulun-
durmak zorundadırlar.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarına katılabilmek için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin %70’ine katılmış olmak,
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c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmış olmak,
ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak
gerekir.
(4) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen

öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç yedi iş günü içinde durumlarını yazılı olarak
ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Sağlık kuruluşlarından alı-
nacak sağlık raporları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazeretleri ilgili yönetim
kurulunca uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) not almış sayılırlar. Mazeretleri
ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara ve yarıyıl sonu sınav
haklarını ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar. Raporlu olunan
süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Sınavların yapılışı
MADDE 30 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim

elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim
elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda soruların ağırlıkları, sınavın süresi, sınavda
kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı, öğrencilere sınavdan önce bil-
dirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın so-
nunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü
uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri
değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav
sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini
belirleme imkanı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yet-
kisine sahiptir. Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık
olarak yapılır, sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek
dekanlığa teslim edilir.

Sınav düzenini bozucu hareketler
MADDE 31 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi

proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken,  intihal yapan,
bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çek-
tiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır (0) not almış sayılır. Sınav
sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan
çıkarılır ve o sınavdan sıfır (0) not almış sayılır. Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler
hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 32 – (1) Ara sınavlar/yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sınav tarihini

izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 33 – (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının so-

nuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde maddi hata nede-
niyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar.
İtiraz ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne dilekçe
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verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, dersin öğretim elemanı
tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde değerlendirilir. İn-
celeme sonucu yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlan edilen
notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Ders notları ve başarı durumu
MADDE 34 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değer-

lendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır (0) ile yüz arasında bir not ve-
rilir; bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk
geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve notlar ile birlikte bildirilir. Notlar ve
diğer işaretler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

Yarıyıl Ders Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FF 0.00
VF 0.00
Diğer İşaretler
M-Muaf
T-Transfer
ÖD-Öğrenci değişim
ERA-Erasmus
E-Eksik
R-Tekrar alınan ders
(2) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) FF notu: Bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar

almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders,
değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş
veya yakın değerde olan dersleri alabilirler.

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-
talaması hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyılda
alınması ve devam edilmesi zorunludur.

c) E notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayama-
yan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilgili öğ-
retim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüştürülür.

ç) M işareti; öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri
kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir ve or-
talamaya katılmaz.
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d) DD ve DC notu alınan dersler genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla tekrar
alınabilir.

e) T işareti; transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.
f) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.
g) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
ğ) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.
Başarı
MADDE 35 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu

derslerin kredi saatlerinin bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ders notu katsayıları
ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle
hesaplanır. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak
üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin
bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak
elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO ve
YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler
dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Orta-
lamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Bitirme Çalışmaları, Stajlar, Mezuniyet ve Diploma

Bitirme çalışması
MADDE 36 – (1) Bitirme çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi

ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağı
ve bitirme çalışmasına ilişkin esaslar ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından karara bağlanır.

Staj
MADDE 37 – (1) Staj; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri dü-

zeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz
aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Staj yapılacak kuruluşlar ve stajlara ilişkin esaslar il-
gili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Mezuniyet
MADDE 38 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel
not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Mezuniyet için başarısız tek dersi kalan öğrencilere o dersin koşullarını yerine ge-
tirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde tek
ders sınavı açılır.

(3) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden bütünleme sınav dönemle-
rinde bu hakkı tekrar kullanabilir.

(4)  Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını
tutturamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarını takip eden bir
ay içinde daha önce almış oldukları, kendi seçtikleri bir dersten not yükseltme sınavı açılır.
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Not yükseltme sınavında alınan not nihai not olarak transkripte işlenir. Not yükseltme sınavında
başarısız olan öğrenciler takip eden yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersi tekrar almak zo-
rundadırlar.

(5) Yedinci yarıyılın sonunda, ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini
başarı ile tamamlamış ve genel not ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler erken mezuniyet hakkı
kazanır.

(6) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet genel not ortalaması 3.00-3.49
arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi ve-
rilir.

Diploma
MADDE 39 – (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim ve öğretimini başarıyla ta-

mamlayan ve mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere diploma verilir.
Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir. Lisans diplomalarında dekan
veya yüksekokul müdürü ile Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü
ve Rektörün imzası bulunur.  Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili
programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış
olmaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili
yönetim kurulu kararı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans
diploması alabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesilmesi, Öğrenime Ara Verme, Kayıt Dondurma

İlişik kesilmesi
MADDE 40 – (1) Öğrencinin Üniversiteyle ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Kaydının silinmesini talep etmiş olmak,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olmak.
Öğrenime ara verme
MADDE 41 – (1)  Öğrencinin öğrenimine ara vermesi ve Üniversite ile ilişiğinin askıya

alınması durumları şunlardır:
a) Üst üste iki yarıyıl öğrenim ücretini ödememek,
b) Üst üste iki yarıyıl izinsiz ve mazeretsiz olarak kaydını yenilememek.
(2) Üniversite ile ilişiği askıya alınan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Öğrenime yeniden devam etme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)

bentlerine göre öğrenimine ara veren öğrenciler;
a) İlişiklerinin askıya alındığı eğitim-öğretim yarıyılında öğrenimlerine devam etmek

için başvurduklarında; tüm öğrenim ücretlerini ödemiş olmaları kaydıyla, devam etmedikleri
yarıyıl toplam öğrenim sürelerine sayılmak suretiyle bir sonraki yarıyıldan başlatılırlar,

b) İlişiklerinin askıya alındığı tarihten itibaren dört eğitim-öğretim yılı (sekiz yarıyıl)
içinde öğrenimlerine devam etmek için başvurduklarında; başvurdukları yıl geçerli olan öğre-
nim programına intibakları yapılarak öğrenimlerine devam etmek üzere yeniden kaydedilirler.
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Kayıt dondurma
MADDE 43 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üze-

rine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl öğrenimine ara ver-
mesine izin verilebilir.

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının
bulunması,

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince ve-
rilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek
zorunda kalmış olması,

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bu-
lunmadığının belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere
alınması,

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,
e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin
bulunması,

f) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.
(2) Kayıt dondurma başvuruları zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci

haftası sonuna kadar yapılabilir.
(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl

kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılmaz.
Yukarıda belirtilen nedenlerle yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin ve-

rilen öğrenciler kayıt dondurulan sürenin öğrenim ücretinin yarısını öder.
Kayıt dondurmanın sona ermesi
MADDE 44 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda

öğrenimlerine devam ederler.
(2) Sağlık nedeniyle kayıt dondurmalarına izin verilen öğrencilerin öğrenimlerine de-

vam edecek durumda olduklarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri
gerekir.

(3) Kaydı dondurulmuş olan öğrencilerin en geç ilgili yarıyılın kayıt süresi içinde di-
lekçe ile başvurmaları halinde kayıt dondurma işlemleri geri alınabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 11/11/2003 tarihli ve 25286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 46



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 56



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 58



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 62



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 68



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 70



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 74



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 78



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 80



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 82



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 84



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 86



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 88



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 90



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 92



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 96



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 98



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 100



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 102



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 104



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 106



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 108



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 110



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 112



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                               23 Kasım 2012 – Sayı : 28476

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 114



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476                               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 115



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 20/11/2012
KARAR NO : 2012/164
KONU : KGM ve Maliye Hazinesine ait Ankara-Yenimahalle 

taşınmazlarının özelleştirme kapsam ve programına alınması.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/10/2012 tarih ve 6846 sayılı yazısına istinaden,
1. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’ne ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Varlık

Mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 numaralı parseller, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Akköprü Mahallesi
5050 ada 4 numaralı parsel, 1768 ada 82 ve 83 numaralı parseller ile Maliye Hazinesine ait
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Akköprü Mahallesi 6243 ada 2 numaralı parsel olmak üzere
toplam 117.010,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınma-
sına, 

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı
suretiyle gerçekleştirilmesine, 

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü ba-
kım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilme-
sinden elde edilecek gelirlerin KGM’ye bırakılmasına,

4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakan-
lığı, KGM ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belir-
lenmesine, 

5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına
karar verilmiştir. 

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012
Karar No : 2012/165
Konu : Tekirdağ-Marmara Ereğlisi-Yeniçiftlik (319 ada 2 nolu parsel)

İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2012 tarih ve 6859 sayılı yazısına istinaden;
1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım

A.Ş. adına kayıtlı Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Beldesi, sınırları içerisinde
yer alan toplam yüzölçümü 11.953,84 m² olan 319 ada 2 nolu parsele “Tercihli Kullanım Alanı
(Emsal: 0.40, Hmax: 6.50 metre)” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Baş-
kanlığınca hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği
için Yeniçiftlik Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/166

Konu : Bitlis-Tatvan-Karataş (366 ada 2 nolu parsel)

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/10/2012 tarih ve 7026 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş.’ye ait Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Karataş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, yüzölçümü

4.191,22 m2 olan 366 ada 2 nolu parsele “Özel Eğitim Tesisleri Alanı (Emsal: 2.00, Hmax: 6 Kat)

ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000

ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin

onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Tatvan Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/167

Konu : Niğde-Merkez-Sarıköprü (493 ada 208 nolu parsel)

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/10/2012 tarih ve 7150 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım

A.Ş. adına kayıtlı Niğde İli, Merkez İlçesi, Sarıköprü Mahallesi, sınırları içerisinde yer alan

toplam yüzölçümü 8.230,44 m² olan 493 ada 208 nolu parsele “Ticaret Alanı  (Emsal: 2.00,

Hmax: Serbest) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için Niğde Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/168

Konu : Niğde-Merkez-Sarıköprü (591 ada 9 nolu parsel)

İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/10/2012 tarih ve 7152 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş.’ye ait Niğde İli, Merkez İlçesi, Sarıköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam

yüzölçümü 3.018,00 m2 olan 591 ada 9 nolu parsele “Ticaret Alanı (Bitişik Nizam 7 Kat) ve

Konut Alanı (Ayrık Nizam 4 Kat)” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Baş-

kanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama

İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Niğde Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/11/2012

Karar No : 2012/169

Konu : Kocaeli-Başiskele-Yeniköy Merkez (112 ada 1 nolu parsel ile 

113 ada 1 nolu parsel) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/10/2012 tarih ve 7147 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam

yüzölçümleri 8.220,88 m2 olan 112 ada 1 nolu parsel ile 113 ada 1 nolu parsele “Sanayi Alanı

(E: 0.80, Hmax: Serbest)”, “Park” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İda-

resi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-

reği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başiskele Belediye Başkanlığı’na gön-

derilmesine,

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 20. Hukuk Dairesinden:
Esas No  : 2011/10692

Karar No : 2012/5096

YARGITAY İLAMI

İncelenen Kararın

Mahkemesi : Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesi

Tarihi : 7/11/2000

Numarası : 2000/46-2000/117

Davacı : Hazine

Davalı : Isparta Özel İdare Müdürlüğü
Taraflar arasında görülen tespit davasının yapılan yargılaması sonunda davanın reddi

yolunda hüküm kurulup, temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen hükmün 6100 sayılı Yasanın
geçici 3. maddesi göndermesiyle H.Y.U.Y.nın 427. maddesi gereğince kanun yararına bozul-
ması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 7/1/2011 tarih ve 2010/332363 sayılı yazıları ile is-
tenilmekle, dosya içerisindeki tüm belgeler incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı Hazine, 2/6/1999 tarihli dilekçesiyle; Karip Köyü 2573 parselin (904 m2) 6831
sayılı Yasanın 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan yerlerden ol-
duğu iddiasıyla, davalı idare adına kayıtlı tapunun iptaline ve 2/B madde uygulaması ile Hazine
adına orman sınırı dışına çıkarılan yer olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Mah-
kemece, taşınmazın orman sayılmayan yerlerden olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiş, hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre çekişmeli taşınmazın 1960 yılında yapılan ka-
dastro sırasında 1381 parsel numarasını alan taşınmazın ifrazı sonucunda oluştuğu, uzman bi-
lirkişi tarafından 1970 yılında kesinleşen orman kadastro sınırları dışında kaldığı ve 2/B uy-
gulaması ile ilgisinin bulunmadığı bildirilmişse de, orman kadastro haritası ile kadastro paftası
arasında irtibat sağlanmadan uygulama yapıldığı ve ayrıca Gezici Arazi Kadastro Mahkeme-
sinin 1961/331 sayılı dosyasında orman niteliği ile Hazine adına tescil edildiği iddia edildiği
halde, bu konular araştırılmadan karar verildiği anlaşılmıştır.

O halde; çekişmeli taşınmazın 1961 yılında hükmen orman olarak tescil edilip edilme-
diğinin araştırılması, 1970 yılında yapılan orman kadastro ve 1988 yılında yapılan 2/B madde
uygulamasına ilişkin haritalarla tutanakların da getirtilip, kadastro paftası ile irtibatlı olarak
incelenmesi ve elde edilecek sonuca göre 2/B sahasında olup olmadığının tespitine karar ve-
rilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi gön-
dermesiyle H.Y.U.Y.'nın 427/6. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz
itirazlarının KABULÜNE ve Senirkent Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve temyiz edil-
memek suretiyle kesinleşen 7/11/2000 tarih ve 2000/46-117 sayılı hükmün hukuki neticesi
saklı kalmak ve sonuca etkili olmamak kaydı ile KANUN YARARINA BOZULMASINA,
kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 4/4/2012 günü oybirliği ile karar
verildi.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 

1200-10 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
23 Kasım 2012 

CUMA 
Sayı : 28476 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/50 

Karar No : 2012/180 

Mahkememizin 27/06/2012 tarih ve 2012/50 Esas 2012/180 Karar ile Esmael ve Heat 

oğlu 06/09/1961 D.lu Sanık Yasser Alloush hakkında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi 

tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) ,TCK.62/l,52/2 maddeleri gereğince 10 

ay hapis, 80,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.51.maddesi uyarınca hapis 

cezasının Ertelenmesine, takdiren l yıl denetim süresine tabi tutulmasına, TCK. 54. maddesi 

uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa 

tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 8996 

————— 
Esas No : 2007/51 

Karar No : 2011/241 

Mahkememizin 28/09/2011 tarih ve 2007/51 Esas 2011/241 Karar ile İbrahim ve Anod 

kızı 1981 D.lu Sanık Meryem İbrahim Abdi hakkında; sahte özel belgeyi bilerek kullanma 

suçundan TCK.nun 204/1,62/1 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis Cezası ile 

cezalandırılmasına, 5271 S. CMK.nun 231/5-6-8 maddesi uyarınca hakkında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, 

gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 8997 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ASANSÖRLERDE TESPİT EDİLEN ARIZALI MALZEMELERİN 

TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

                                                      TAVŞANLI – KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü asansörlerinde tespit edilen arızalı 

malzemelerin temini ve montajı işidir.  

İhale Kayıt Numarası : 2012/173823 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

asansörlerinde tespit edilen arızalı malzemelerin 

temini ve montajı işi - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 75 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar 

tarafından belirtilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 10.12.2012, saat 15.00  

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 10.12.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 9299/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar 

donanım ve yazılım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9275/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 903.584 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif Nl, M1 

Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, jeneratör, traktör ve traktör 

kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve 

benzinli motor, paslanmaz, motor bisiklet, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, 

elektrik motoru, kağıt, tır yer dorsesi, tank palet takozları, pik, d.çelik talaşı, konveyör ve rulo 

bant lastiği, topraklı taban artığı (hafriyat toprağı), tank motoru, su tankeri, d.çelik saç, yağlı tip 

trafo, çamur pompası, matbaa baskı makineleri bıçak ve parçaları, kondisyon aletleri, yanmış araç 

ve d.çelik, topraklı metal malzeme, no:705 su layteri, no:1 yakıt dubası, sökümü ekonomik 

olmayan d.çelik malzeme, basınçlı kap, d.çelikli ahşap v.b. hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

04 ARALIK 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 

11 ARALIK 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 

18 ARALIK 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 

25 ARALIK 2012 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge 

Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden 

temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. Daha geniş bilgi için 

aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALIAGA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMENHUR. MD. : 02623413797/124-126 9274/1-1 
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MUHTELİF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 111  45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 

a) - 

İhalenin Niteliği Türü İ.K. No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 2 Kalem Açık ve Kapalı 

Sistem Dişli Madeni Alımı 

173814 2012-2307 06.12.2012 - 14.00 120 Gün 

2 68 Kalem Komatsu İş 

Makinası Yedeği Alımı 

173789 2012-2308 12.12.2012 - 14.00 180 Gün 

 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 

78 Sok. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 9288/1-1 

—— • —— 
KEPEKLİ EKMEK POŞETİ VE TUZSUZ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2 (iki) Ton baskılı Kepekli ekmek poşeti 

(OPP Malzeme) ve 500 (Beşyüz) Kg Tuzsuz ekmek poşeti (OPP Malzeme), teklif alma yoluyla 
alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 30.11.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle/Ankara 

 Tel: 397 33 65 – 66  Faks: 397 33 71-74 9256/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

21.11.2012 tarih ve 28474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bursa ili, İnegöl ilçesi, 

Cerrah köyü, Kalburt mevkii, 106 ada, 1 no.lu parseldeki 13.705,95 m² yüzölçümlü 

gayrimenkulün ihalesine ilişkin ilan metninde yer alan geçici teminat bedeli sehven 1.000.000.-TL 

olarak yayımlamış olup, söz konusu gayrimenkulün geçici teminat bedeli 100.000.-TL’dir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9327/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2012 – Sayı : 28476 

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 90,75 TL ile en çok 92.925,00 TL arasında değişen; 

29/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 

9.293,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında elbise askısı, düğme, flaş 

bellek kutusu, voleybol kortu, araç kiti, rulman, fayans, muh. giyim eşyası, kumaş, boncuk, şalter, 

anahtar, civata, muh. oto parçası, deri, üfleyici, iş kıyafeti, plastik okul ve büro malzemeleri, 

elektrik malzemesi, boş konteyner, çelik plaka, uydu anteni, calaskal, motor, batarya, maket 

araba, toz maskesi, tel, skoter aksamı, silindir kafası, v.b. 48 (kırksekiz) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 30/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9304/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.500 TL ile en çok 165.977,79 TL arasında değişen; 

29/11/2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 250 TL ile en 

çok 16.597,78 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 36 adet muhtelif vasıta (Binek Oto. Arazi 

Taşıtı, Hurda Araç); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı 

Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 30/11/2012 tarihinde saat 09:30’ da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04) dahili 131 - 162 numaralı 

telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9297/1-1 
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PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI İLE 

ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI 

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ AÇIKLAMA BİRİMİ MİKTARI 

1 PROGRAMLANABİLİR 

ELEKTRONİK KONTROLLÜ 

CIRT OTOMAT MAKİNASI 

TEKNİK 

ÖZELLİKLER VE 

DİĞER ŞARTLAR 

ADET 2 

2 ELEKTRONİK KONTROLLÜ 

PROGRAMLANABİLİR 

İŞLEME OTOMAT MAKİNASI 

TEKNİK 

ÖZELLİKLER VE 

DİĞER ŞARTLAR 

ADET 3 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzemeler idari şartname, Teknik özellikler ve diğer ekleri (istekler ve özellikler, ambalajlama 

ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) kapsamında KALEM BAZINDA 

DEĞERLENDİRME yapılarak kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık 

eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 4.350,-TL. tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İdari şartname, Teknik özellikler ve diğer eklere (istekler ve özellikler, ambalajlama ve 

işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04 ARALIK 2012 günü saat 12.00’a kadar Türk Kızılayı 

Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ 

göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’ da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9313/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:        

1 - Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 377.428,09 TL. arasında değişen; 

28/11/2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

37.743,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, 

Mensucat, Kumaş, Aydınlatma Cihazı, Akümülatör, Otomobil Göstergesi, muhtelif giyim 

eşyasından oluşan 60 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 

Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 29/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9317/1-1 
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SAC SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün sac ihtiyacı teknik şartname esaslarına göre temini ve teslimi işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  

1 - İdarenin : 2012/168859 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

YATAĞAN/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi  : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının  

Görülebileceği İnternet Adresi : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

 

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 

1 15x2000x6000 mm ebatlarında sac 15 Adet 21.222,00 Kg. Adet 21222 Kg. 

2 20x2000x6000 mm ebatlarında sac 10 Adet 18.864,00 Kg. Adet 18864 Kg. 

 

b) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) İşin süresi  : Sözleşmeyi müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 17.12.2012 Salı Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR 

48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 17.12.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9202/1-1 
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1 ADET BUHAR TÜRBİNİNİN 50.000 SAATLİK BÜYÜK BAKIM ONARIMIN 

YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 1 adet buhar türbininin 50.000 saatlik büyük bakım 

onarımın yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  

1 - İdarenin : 2012/168840 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (Bir) adet 13K215 buhar türbini (3 kademeli, 

aksiyal akışlı, tekrar kızdırıcılı, impuls tipi 

kondensasyon türbini) ve generatöründe; İşletme 

bakım talimatından projeler ve pasaport değerleri 

doğrultusunda yapılacak 50.000 eşdeğer çalışma 

saatlik büyük bakım onarımı işi.  

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 16 (on altı) 

hafta’dır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 18.12.2012   14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR 

48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 18.12.2012 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.  9201/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2012 – Sayı : 28476 

 

OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Oksijen ve asetilen tüpleri 4734 sayılı kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2012/169771 

Dosya no  : 1221348 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Oksijen tüpü: 40 adet Asetilen tüpü:25 adet. 

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

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 06.12.2012 Perşembe günü saat : 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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



23 Kasım 2012 – Sayı : 28476 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1 - TS EN ISO veya EN ISO Uygunluk Belgeleri, ISO Kalite Sistem Belgesi, CE 

Belgesi, İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

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

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma 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 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 06.12.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 9192/1-1 
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5 ADET ASANSÖRÜN 2 YIL SÜRE İLE PERİYODİK BAKIMI, KONTROLLERİNİN 

YAPILMASI VE SINIRSIZ ARIZA BAKIM HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

5 adet asansörün 2 yıl süre ile periyodik bakımı, kontrollerinin yapılması ve sınırsız arıza 

bakım hizmeti işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/171999 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü PK: 9 Çan/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 – 71 / Faks: 0 286 435 33 75 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : euascan1@ttmail.com 

 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 4 adet kazan, 1 adet 

türbin olmak üzere toplam 5 adet asansörün 2 yıl 

süre ile periyodik bakımı, kontrollerinin yapılması 

ve sınırsız arıza bakım hizmeti verilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : İhale konusu iş Teknik Şartname’de tarif edildiği 

şekilde ve yerde yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu 

Çan/ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 07.12.2012 Cuma günü, saat 14:00 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 07.12.2012 Cuma günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/ÇANAKKALE adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliği’nin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 9211/1-1 

————— 
JENERATÖR ELEKTRONİK KARTI ALIMI VE  

TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

İKN: 2012/172444 

2 adet 800 kW Cummins marka dizel jeneratöre ait 8 kalemde toplam 9 adet elektronik 

kartın alımı ve 2 adet kartın dizel jeneratörlere montajı ile mevcut arızasının giderilmesi işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K.917400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet 800 kW 

Cummins marka dizel jeneratöre ait 8 kalemde toplam 9 

adet elektronik kartın alımı ve 2 adet kartın dizel 

jeneratörlere montajı ile mevcut arızasının giderilmesi 

işi. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : İsteklilerce tekliflerinde belirtilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 30/11/2012 - 14.00 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 30/11/2012 Cuma günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 9212/1-1 

—— • —— 

HQWL KOMPLE KAROTİYER SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

HQWL Komple Karotiyer Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2012/172783  

1 - İdarenin  

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

06800 Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 – 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : mikihale@mta.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 150 Adet HQWL Komple Karotiyer, Mal Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı 

Ambarı. 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren, 90 (doksan) takvim 

günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama 

Koordinatörlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.12.2012 – 10.30 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9261/1-1 
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YE AİT AKSARAY, SAMSUN  

VE AĞRI İLLERİNDEKİ MUHTELİF TAŞINMAZLARIN  

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait Aksaray, Samsun ve 

Ağrı illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar “Satış” yöntemi ve 

“Pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere grup halinde ihale edilecektir. 

Türkşeker A.Ş.’ye ait taşınmazlardan; 

 

Grup İhaleye Konu Varlık 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Şartname 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi/ 

Saati 

1 
Aksaray ili, Merkez ilçesi, Dere Mahallesi, 595 ada, 19 

ve 20 parsellerdeki 479,28 m2 Taşınmaz 
10.000 50 

27/12/2012 

17:00 

2 
Aksaray ili, Eskil ilçesi, Merkez Mahallesi, 442 ada, 3 

parseldeki 3.005,00 m2  Taşınmaz 
15.000 70 

27/12/2012 

17:00 

3 
Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı köyü, 488 ve 489 

parseldeki 19.350,00 m2  Taşınmaz 
10.000 50 

27/12/2012 

17:00 

4 
Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 797 

ada, 3 parseldeki 8.068,77 m2 Taşınmaz 
60.000 100 

27/12/2012 

17:00 

5 
Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 798 

ada, 1 parseldeki 8.578,80 m2 Taşınmaz 
60.000 100 

27/12/2012 

17:00 

6 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerdeki 15.399,80 m2 Taşınmaz 
100.000 150 

27/12/2012 

17:00 

7 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1, 2 ve 

3 parsellerdeki 6.279,93 m2Taşınmaz 
60.000 60 

27/12/2012 

17:00 

8 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.342,07 m2 Taşınmaz 
80.000 100 

27/12/2012 

17:00 

9 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 231 ada, 1 

parseldeki 416,79 m2 Taşınmaz 
20.000 50 

27/12/2012 

17:00 

10 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 236 ada, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerdeki 14.908,68 m2 Taşınmaz 
100.000 150 

27/12/2012 

17:00 

11 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 237 ada, 1 ve 3 

parsellerdeki 9.407,23 m2 Taşınmaz 
70.000 100 

27/12/2012 

17:00 

12 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 240 ada, 1, 2 ve 

3 parsellerdeki 5.632,70 m2 Taşınmaz 
50.000 60 

27/12/2012 

17:00 

13 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.968,33 m2 Taşınmaz 
80.000 100 

27/12/2012 

17:00 

14 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 242 ada, 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 parsellerdeki 8.955,49 m2 Taşınmaz 
70.000 100 

27/12/2012 

17:00 

15 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 243 ada, 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.402,96 m2 Taşınmaz 
80.000 100 

27/12/2012 

17:00 
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Grup İhaleye Konu Varlık 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Şartname 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi/ 

Saati 

16 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 245 ada, 1 ve 2 

parsellerdeki 3.020,07 m2 Taşınmaz 
40.000 50 

27/12/2012 

17:00 

17 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 246 ada, 1, 2, 3 

ve 4 parsellerdeki 6.405,11 m2 Taşınmaz 
60.000 60 

27/12/2012 

17:00 

18 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 247 ada, 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 parsellerdeki 11.078,97 m2 Taşınmaz 
90.000 150 

27/12/2012 

17:00 

19 
Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 248 ada, 1, 2, 3, 

4, 5 ve 6 parsellerdeki 9.620,78 m2 Taşınmaz 
70.000 100 

27/12/2012 

17:00 

 

üzerinde bulunan varlıklar ile birlikte belirtilen gruplar halinde satışa konudur. 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli 

görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 

açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Satışa konu taşınmaz gruplarından birine teklif verilebileceği gibi birbiriyle 

ilişkilendirilmeden birden fazla taşınmaz grupları için de teklif verilebilir. Verilen teklifler 

herhangi bir şart içeremez. 

3) İhalelere katılabilmek için İdare’nin belirtilen adresinden her bir taşınmaz grubu için 

ayrı olmak üzere, bedeli mukabili İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin adresine son 

teklif verme tarih ve saatinden önce elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) İhaleye iştirak edebilmek için İhale Şartnamesi bedeli olarak tabloda herbir taşınmaz 

grubu için belirtilen tutarın İdare’nin 

- Halkbank ANKARA Kurumsal Şubesinin TR250001200945200083000006, 

- T.C. Ziraat Bankası ANKARA Merkez Şubesinin TR860001000001387756615004, 

- Vakıfbank ANKARA Merkez Şubesinin TR220001500158007287550667 numaralı 

Türk Lirası (TL) hesaplarından birine yatırılması gerekmektedir. Dekontta, katılımcıların (Ortak 

Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya Üyelerinden birinin) adı ile hangi 

grup/ grupların ihalesine ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir. 

5) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden 

sonuçlandırılacaktır. Teklif bedeli peşin veya İhale Şartnamesinde belirtilen koşullarda vadeli 

ödenebilecektir. 

6) Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayıp, İdare 

ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 

7) İhale konusu taşınmazların yurtdışında yerleşik kişilere satışı Tapu Kanunu, Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabidir. 

8) Özelleştirme işlemleri, Katma Değer Vergisinden ve her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. 

9) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 

Adres : Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA 

Tel : (312) 585 80 00 / 8461- 8459  

Faks : (312) 585 83 54  

İnternet Adresi : www.oib.gov.tr 9321/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

42145-42132 adalar arasında ki yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar 

planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9268/1-1 

————— 
61545 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9269/1-1 

————— 
44611 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9270/1-1 

————— 
60883 ada 2 parseli ve 60884 ada 1 parseli arasında kalan 7 metrelik yolların park alanına 

dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9271/1-1 

————— 
43318 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9272/1-1 

————— 
16199 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz imar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9273/1-1 

—— • —— 

Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

1 - Tebligat Çıkartan Mercinin Adı: : Bursa Gümrük Müdürlüğü 

2 - Tebligat Olunacak Firma Adı ve Adresi : Akişler Tekstil Boya ve Ticaret Sanayi 

A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 

Ali Osman Sönmez Cad. No: 4 

Osmangazi/BURSA 

3 - Tebliğin Konusu : 0280016740 vergi numaralı Akişler Tekstil Boya ve Ticaret Sanayi 

A.Ş.. firması adına düzenlenen 17/07/1995 tarihli ve 1995/2-3354 sayılı İhracatı Teşvik Belgesi 

kapsamında Gümrüğümüzce tescilli IM004700/30.05.1996 sayısı/tarihli serbest dolaşıma giriş 

beyannamesi ile geçici ithal edilen eşyaların süresi içerisinde yurt dışı edilmediği anlaşılmış olup, 

söz konusu beyannameler için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 maddesi çerçevesinde 

düzenlenen 1007 21/05/2012 sayı/tarihli 1.958,00-TL tutarındaki para cezası kararlarımızın adı 

geçenin firmanın adresinden ayrılması ayrıca başkaca bir adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ 

edilememiştir. 

Gümrüğümüzce adı geçen firmanın başka bir adresi bilinmediğinden 1.958,00-TL 

tutarında Para Cezasının tahsili için bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün 

sonra anılan firmaya, Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 9267/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık 

bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, 

Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Enstitümüz Senatosunun 27.07.2010 tarih 

ve 11/2 sayılı Kararı veya 22.08.2012 tarih ve 23/03 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim 

elemanı alınacaktır. 

1 - İstenen Belgeler: 

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, 

lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak bir dilekçe, iş talep 

formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 

26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri 

gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-

İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 

27.07.2010 tarih ve 11/2 sayılı Kararı veya 22.08.2012 tarih ve 23/03 sayılı Kararı ile belirlenen 

yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararları, Kanun ve Yönetmelikler 

http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Anabilim Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 

Fak. 

Kimya 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Çevre Mühendisliğinden Doçentlik 

derecesini almış olmak, toksit 

maddelerin atmosfer ve diğer çevresel 

ortamlar arasındaki ara yüzeyde 

taşınımı ve bina içi hava kirliliği 

konularında araştırmaları ve yayınları 

olmak. 

 9290/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler, 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) Bilimsel 

çalışma ve yayınlarından, 4'er takım, 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

 

BİRİM BÖLÜM UNVANI ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 

- Yapay öğrenme konusunda araştırma 

yapan 

- Bu alanda en az 8 SCI yayını olan 

- Yayınların toplamda en az 24 atıf 

almış (kendi atıfları hariç) 

- Lisans düzeyinde en az üç farklı temel 

Bilgisayar Mühendisliği alt alanında 

ders vermiş 

 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite 

Sokak No: 2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden 

itibaren 15(onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 9307/1-1 

—— • —— 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

Üniversitemizin 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 sayılı Resmi Gazete’sinde yayımlanan 

öğretim üyesi ilanının 18. satırda yer alan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi 

Biyokimya Anabilim Dalı 1.Derece Profesör kadrosu ilanı iptal edilmiştir. 9308/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Bodrum İkinci Noterliği 12 

Ocak 2013, Kızıltepe Birinci Noterliği 13 Ocak 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle 

boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

— Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2012 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/164 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/165 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/166 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/167 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/168 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/11/2012 Tarihli ve 2012/169 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


