
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 112. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ii), (öö), (pp), (rr) ve (ss) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklen-

miştir.

“şş) Bakanlık kayıt sistemleri: Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiricilik

faaliyetleri ile işletmeyi kayıt altına almak üzere Bakanlık tarafından oluşturulan ilgili kayıt

sistemlerini,

tt) İl/ilçe müdürlüğü: İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilmiş kuruluş sözleşme yaptığı müteşebbis ile ilgili bilgileri kırk beş gün içerisinde

OTBİS’e kaydeder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen ve faaliyet alanına göre Bakanlık ilgili

kayıt sistemine kayıtlı olan müteşebbis, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile kontrol ve serti-

fikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur.
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1) Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ile varsa vergi numarası, yabancı ger-

çek kişilerde ise yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,

2) İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler,

3) Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme

Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,

4) Yem işletmeleri için 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yem Hijyeni Yönetmeliği gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,

5) Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri

Kuluçkahane Belgesi.”

“Üretici grubunun oluşturulması ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak

tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, geçiş sürecinde bulunan hayvanlardan elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak

pazarlanamaz, reklam ve etiketlerinde organik tarımı çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde ge-

çen “uygunluk belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Organik tarımda kullanılmasına izin verilen bitki koruma ürünlerinin onayında

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve

bu Kanuna dayanan ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bitki koruma ürünlerinin organik ta-

rımda kullanılmak üzere piyasaya arzında sertifika düzenlenir. Söz konusu bitki koruma ürün-

lerinin uygulanmasında 3/12/2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki

Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci

maddesi ile dördüncü bölümü hükümleri dikkate alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde ve (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “ön

ekleri” ibaresi “kelimeleri ön ek, son ek veya tek başına” şeklinde değiştirilmiştir.

“4) Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ile müteşebbis veya ürün ser-

tifika numarası bulunmalıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kontrol formunda yer alan soruların cevaplarını bilgi, belge ve gözlem ile doğrular.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Gerçek veya tüzel kişiler; kontrol, sertifikasyon veya kontrol ve sertifikasyon faali-

yetlerinde bulunmak için Bakanlığa müracaat eder. Komite tarafından gerekli incelemeler ya-

pılır ve müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde müracaat edene gerekli iznin verilip

verilmeyeceğine dair yazılı bilgi verilir. Müracaatları uygun görülen kuruluşlara akreditasyon

belgelerini Bakanlığa ibraz edinceye kadar, bitkisel üretim kapsamı, hayvansal üretim kapsamı,

su ürünleri kapsamı veya organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depo-

lanması, taşınması ve pazarlanması kapsamlarında her bir kapsam için grup içerisinde yer alan

üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile sözleşme yapması kaydıyla çalışma izni verilir.

Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyet alanları ile ilgili akreditasyonun tamam-

lanma süreci Bakanlıktan çalışma izni alınan tarihten itibaren otuz aydır. Bu sürenin sonunda

yetkilendirilmiş kuruluşun akredite olmadığı kapsamlarda çalışma izni iptal edilir. Yetkilendi-

rilmiş kuruluş, iptal edilen kapsamlarda on iki ay geçmeden kapsam genişletmek için başvu-

ramaz. Bu Yönetmelik kapsamında akredite olarak faaliyette bulunmakta iken akredite olmadığı

kapsamda yetkisini genişletmek isteyen yetkilendirilmiş kuruluş, kapsam genişletmenin yapıl-

dığı tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde, kapsam genişletmeyi içeren akreditasyon belgesini

Bakanlığa ibraz eder. Bu süre içerisinde talep edilen kapsamda akredite oluncaya kadar grup

içerisinde yer alan üreticiler de dahil en fazla on müteşebbis ile sözleşme yapılabilir. Mevzuat

kapsamında olan ancak akreditasyon kurumlarının akreditasyon kapsamında olmayan organik

tarımda kullanılacak gübreler, toprak iyileştiricileri, besin maddeleri ve bitki koruma ürünleri

ile ilgili yetkilendirme Bakanlık tarafından aynı şekilde yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

son cümlesi ile (g) ve (ğ) bentleri aşağıda şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.

“Akreditasyonu iptal edilen yetkilendirilmiş kuruluşun tüm yetkileri Bakanlıkça iptal edilir.”

“g) Tespit ettikleri sistemden çıkartmayı gerektirecek aykırılıklar ile uygun gördükleri

yaptırım işlemlerini de içeren karar yazısını, müteşebbisin itirazı var ise yirmi bir gün içerisinde

Bakanlığa bildirirler. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygun görülen yaptırımlara itiraz ve

şikâyet halinde Bakanlık konu ile ilgili inceleme ve yeni belgeler isteme yetkisine sahiptir. Ba-

kanlık itiraz ve şikâyet ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, nihai kararı verir ve sonucu taraflara

iletir.

ğ) Müteşebbisin; depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek veya

tüzel kişilerin farklı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi durumunda, yetki-

lendirilmiş kuruluşlar kendi kontrolleri altındaki faaliyetler ile ilgili bilgiyi birbirleri ile pay-

laşırlar.”
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“(3) Yetkilendirilmiş kuruluşta bulunan kontrolör ve/veya sertifikerin kuruluştan ayrıl-

mış olmaları ve kuruluşta başka kontrolör ve/veya sertifiker bulunmaması halinde yetkilendi-

rilmiş kuruluş kontrolör ve/veya sertifiker buluncaya kadar yetkisi askıya alınır. Askı süresi

altı ayı geçemez. Askı süresi sonunda kuruluşun yetki durumu Organik Tarım Komitesince de-

ğerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bakanlık yetkilendirilmiş kuruluşlardan; müteşebbise, ürüne, üre-

time, kontrol işlemine, kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve bel-

geleri istediği zaman ve biçimde talep edebilir. Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluşlar, yapısıyla

ilgili yapılan her türlü değişikliği en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir ve OTBİS’e kaydeder.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş ile müteşebbisin sözleşme imzalamasını müteakip yetki-

lendirilmiş kuruluş tarafından müteşebbisin OTBİS’te tanımlanmış bilgileri kaydedilir ve gün-

cel tutulur. Yetkilendirilmiş kuruluşlar sözleşme kapsamındaki gerekli kontrolleri gerçekleştirir.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait bilgileri on beş gün içeri-

sinde OTBİS’ten siler.

(3) Organik tarımın yapıldığı il müdürlüğü OTBİS’ten altışar aylık dönemler halinde

raporlar alarak bu bilgileri muhafaza eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) İl müdürlüklerinde denetimde görev alacak denetim elemanları; il müdürlüğü ta-

rafından görevlendirilen, Bakanlık ve/veya il müdürlüğü tarafından eğitilerek kimlik verilen

organik tarım birimi elemanlarından oluşur. Eğitim verecek il müdürlükleri Bakanlıkça belir-

lenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2)

numaralı alt bendinin (çç) paragrafı ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“çç) İlk kez kontrolör yetkisi verilecek olanlar için, yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde

sigortalı olarak çalıştığı en az altı ay içerisinde kontrolörle arazide en az on iş günü ve yirmi

müteşebbis kontrolüne katıldığına ve ilgili il müdürlüğü personelinin bu kontrollerin en az be-

şine eşlik ettiğine ilişkin belge.”

“3) Kontrolör ve sertifikerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti

halinde Bakanlık tarafından verilen yetki komite kararı ile iptal edilir. İptal tarihi itibarıyla 1

yıl süre geçmeden yeniden yetki verilmez. Yetki iptali uygulanacak kontrolör ve/veya sertifi-

kerin kuruluştan ayrılmış olmaları halinde de komite kararını takiben 1 yıl süre geçmeden ye-

niden yetkilendirilme yapılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

geçen “Teftiş Kurulu Başkanlığı” ibaresi “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” şeklinde değiştiril-

miştir.
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Komitenin görevleri;

1) Yetkilendirilecek kuruluşlara faaliyet göstereceği kapsamlarda çalışma izni vermek,

çalışma iznini uzatmak, askıya almak, iptal etmek ve/veya gerekli idari para cezasının uygu-

lanması için karar almak,

2) Kontrolör veya sertifikerin organik tarım mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde

yetkilerini iptal etmek için karar almak,

3) Müteşebbislere organik tarım mevzuatına aykırı hareket etmeleri halinde men kararı

ve/veya gerekli idari para cezalarının uygulanması için karar almak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “4/6/2010

tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomi-

neral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin

Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” ibaresi “29/3/2014 tarihli ve 28956

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve

Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin

Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Piyasada organik olarak üretilmiş protein kaynaklı yem bulunamaması veya orga-

nik üretimden sağlanamaması halinde aşağıdaki oranlara uyulmak kaydıyla konvansiyonel yem

kullanılabilir.

a) Domuz ve kanatlı hayvanlar için, 31/12/2017 tarihine kadar, tarımsal kaynaklı yemin

kuru maddesi üzerinden yıllık en fazla %5,

b) Ruminantlar için 31/12/2016 tarihine kadar, tarımsal kaynaklı yemin kuru maddesi

üzerinden yıllık en fazla %5.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2’nin 1, 2, 4, 6, 7 no’lu

tabloları, Ek-5’in 1 no’lu tablosu, Ek-6-1-ç tablosu ve Ek-14 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2010 27676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/10/2011 28076
2- 14/8/2012 28384
3- 24/5/2013 28656
4- 15/2/2014 28914
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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen önli-
sans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksek-
okul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Birim: Bahçeşehir Üniversitesinde yer alan Fakülte, Yüksekokul ve Mes-

lek Yüksekokulunu,
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b) Bölüm Başkanı: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,

c) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,

ç) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniver-

sitesi bünyesindeki Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

d) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek yüksek-

okullarının müdürlerini,

e) Mütevelli Heyet: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Mütevelli Heyet başkanı: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanını,

g) Öğrenci Danışmanı: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla

ilgilenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ğ) Program Başkanı: Bölüm veya bağımsız akademik programların başkanlarını,

h) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 5 – (1) Üniversitede önlisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta be-

lirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir, ancak Türkçe veya başka bir dilde ya-

pılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca, öğrenci kontenjanları, il-

gili akademik kurullarının teklifi ve Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından be-

lirlenir ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanır.

(2) Bahçeşehir Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yerleştirme sistemiyle veya di-

key geçiş sınavı (DGS) ile Bahçeşehir Üniversitesinde bir programa yerleştirilen öğrenciler,

b) Ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından Yükseköğretim Ku-

rulunca belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Bahçeşehir Üni-

versitesi yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen

yabancı uyruklu öğrenciler,

ç) Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,

d) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından

Bahçeşehir Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler,
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e) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler

kesin kayıt yaptırabilirler ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler, tam zamanlı öğrenci olarak

öğrenimlerine devam ederler.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları

MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş

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

Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan

Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite

Senatosunun belirlediği asgari koşullar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Mer-

kezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, Bahçeşehir Üniversitesinin hazırlık

sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans programlarının ilk

iki yarıyılı ile son iki yarıyıllarına yatay geçiş yapılamaz.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Bahçeşehir Üniversitesi programlarına kesin

kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fa-

külte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için

dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya

koşullu başarılı sayılan derslerden uygun görülenler, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dör-

düncü, beşinci ve altıncı fıkralarında öngörüldüğü şekilde harf notu olarak not belgesine işlenir.

Ders başarı notu katsayı karşılığı olmayan ve muafiyeti uygun görülen dersler için EX muafiyet

notu verilir ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

(3) Üniversitenin önlisans ve lisans programları arasında herhangi bir yolla geçiş yapan

öğrencilerin intibakları, ilgili akademik birimin yönetim kurulları tarafından yapılır. Bu öğren-

cilerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun

görülenler bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde yeni

programındaki not belgesine işlenir.

(4) Üniversitenin önlisans programlarından dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların inti-

bakları bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde yeni prog-

ramındaki not belgesine işlenir.

Misafir ve özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim prog-

ramlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen

kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın öne-

risi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dışında

öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları

gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde hüküm-

lerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun görülenler

için Bahçeşehir Üniversitesi programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi işlem uy-

gulanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya

lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı özel öğrenci olarak ders
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almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve

başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları

dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğünün onayı ile İngilizce Hazırlık Programına

özel ve misafir öğrenci kabul edilebilir.

(4) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun

görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci ada-

yından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir

örneği alınır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış

beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt

nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt

haklarını kaybederler. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve

kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları,

yukarıdaki fıkralarda açıklanan koşullarda yapılır.

Ücretler

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik

yıl için alınır. Yaz okulu, yurt dışı ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ay-

rıca ücretlendirilir.

(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen

öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve Öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışın-

daki tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirin-

ceye kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyetinin kara-

rıyla belirlenir.

(4) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen

azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi saat esas

alınarak Mütevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(5) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.

Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını

yerine getirmeleri gerekmektedir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt ye-

nilemesi mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içe-

risinde ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını

onaylatmamış olan öğrencilere, Öğrenci İşleri Sistemi, mesaj dışında tüm işlemler için kapatılır.

Bu öğrencilere derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.

(6) Mütevelli Heyetinin kararı ile programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.
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(7) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanı-

nan azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu ola-

rak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan

öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin

bursları kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-öğretim

süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini

tümüyle ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim için olup

yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.

(8) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları

devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yıl sonu yapılır. Başarı

bursları ile ilgili koşullar, Mütevelli Heyetince belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi ha-

linde, başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.

(9) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yandal ve yaz okulu için ödeyecekleri

öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(10) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen normal öğrenim sürelerini tamam-

lamış ve takip eden akademik yılda mezuniyetleri için her yarıyıl en çok 12 kredilik dersleri

kalmış önlisans ve lisans öğrencileri, bir defaya mahsus olmak üzere bu dersler için her yarıyıl

kredi/saat üzerinden ödeme yaparlar. Bu hakkı kullanmış öğrenciler mezun olamamaları halinde

takip eden yarıyıllar için normal öğrenim ücretini öderler. Her bir kredi için öğrencilerin öde-

yecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir. Bu ücretler her yıl aka-

demik yıl başında ilan edilir.

(11) Sınamalı durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda 12 veya daha az krediye kayıt olmaları

durumunda azami öğrenim süresince, bir defaya mahsus olmak üzere o yarıyıl için akademik

yılbaşında tespit edilen kredi/saat ücreti üzerinden ödeme yaparlar.

(12) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz

dersler için bir kredi/saat ücreti alınır.

Ders kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kabul edilen

öğrencilerin, ders kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli mali sorumluluklarının yerine getiril-

miş olması gerekir.

Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi

MADDE 12 – (1) Her yarıyıl/yılbaşında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, yarıyıl/yıl

kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve kısmi burslu öğrenciler, Üniversiteye

kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen azami

öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen tarihler

içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının yenilenmesi tamamen

öğrencinin sorumluluğundadır. Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm

öğrenciler, kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği alma gibi öğrencilik

haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Akademik takvimde ilan edilen normal kayıt süre-

sinde kayıt yenilememiş ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmemiş olan öğren-

ciler, öğrenim ücretlerini ödemiş olsalar dahi Öğrenci İşleri Sisteminden de yararlanamazlar.
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(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmeliğin 19, 31, 32 ve

34 üncü maddelerine göre, kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip

onaylamak zorundadırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek

alabilirler.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeni

ile kayıt yenilemeden, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen süreler için kayıt dondurma

talebinde bulunabilir. Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca

karara bağlanır.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası hü-

kümlerine göre dönem ücretinin yüzde onunu (%10) ödeyerek kayıt dondurma haklarından ya-

rarlanabilirler. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan süre, azami

öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler için kayıtsız

geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler kaydını yenilemedikleri

yarıyıl/yıllara ait öğrenim ücretlerinin yüzde onunu (%10) ödemeden yeni ders kaydı yaptıra-

mazlar.

(5) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için, bu yükümlülüklerini ye-

rine getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim

yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptı-

rabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(7) Ders kayıt döneminde herhangi bir nedenle öğrenci sistemi açık olan tam burslu,

kısmi burslu veya burssuz öğrencilere, Öğrenci İşleri Sistemi veya öğrenci tarafından ataması

yapılan derslerin sorumluluğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmaksızın öğ-

renciye aittir. Kısmi burslu ve burssuz öğrenciler bu döneme ait mali yükümlülüklerini yerine

getirmek mecburiyetindedir.

Kayıt sildirme

MADDE 13 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya yasal yetki verdikleri kişiler,

Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıldan

önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt

sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zo-

rundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, bu Yönetmeliğin 12 nci

maddesinin dördüncü fıkrasına göre ücret öderler.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar

MADDE 14 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Senato onayı ile bazı

programlar veya dersler, özellikleri gereği İngilizce-Türkçe, sadece Türkçe veya başka bir dilde

yapılabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan önlisans veya lisans programlarına kabul edilen öğren-

cilerin İngilizce dil yeterlikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı tarafından ya-

pılan İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.
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(3) Orta öğretimini, anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce ile öğretim

yapan kurumlarda tamamlamış olanlarla, uluslararası nitelikteki TOEFL, IELTS ve benzeri dil

sınavlarına katılan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeylerinde aranan şartları ve hazırlık prog-

ramınca yapılan yeterlik sınavına girip girmeyecekleri Üniversite Senatosunca belirlenir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan önlisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslar-

arası öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Üniversite Senatosunca belirlenen kriterlere göre ya-

pılan sınav ile tespit edilir.

(5) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alı-

nırlar. İlk akademik yıl sonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde

ikinci yıl olarak destek sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Üni-

versite hazırlık programları tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, ertesi yıl destek sınıfına devam veya

bunu izleyen ders yılı başında verilecek olan yeterlik sınavına girme koşulları Üniversite Se-

natosu tarafından belirlenir.

(7) Destek sınıfı sonunda da başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ili-

şiği kesilir. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, hazırlık sınıfında başarılı

olamayan ve bu nedenle destek sınıfı sonunda ilişiği kesilen öğrenciler sınava gireceği dönemin

öğrenim ücretinin %10’nu ödemek koşulu ile açılan dil yeterlik sınavına katılabilirler veya Se-

nato tarafından kabul edilen başka eşdeğer yeterlik belgesi sunmak sureti ile başarılı oldukları

takdirde kabul edildikleri programlarına takip eden ilk yarıyıl/yıl başlangıcında kayıt yaptıra-

bilirler.

(8) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki

yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine de-

vam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.

(9) İngilizceden ve Türkçeden başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeterli-

ğinin istenip istenmeyeceğine Üniversite Senatosu karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim

Akademik takvim

MADDE 15 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden

yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip

eden yıl sonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Önlisans ve lisans dersleri

yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.

(2) Üniversite Senatosunun kararıyla, süresi en az yedi hafta olmak veya 70 iş gününe

karşılık gelecek ders saatinden az olmamak üzere ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. Yaz dö-

nemi öğrenim ücretleri, Güz ve Bahar öğrenim ücretlerinin dışında olup, Mütevelli Heyetince

belirlenir.

(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar akademik birimlerin programlarında belirtilir

ve bu çalışmalar akademik birim veya kurulların belirleyeceği esaslara göre yürütülür.

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Üniversite Senatosu tara-

fından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.
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Öğrenim süreleri

MADDE 16 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi; önlisans programlarında iki,

lisans programlarında dört, bazı lisans programlarında da beş veya altı akademik yıldır. Tam

zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri; önlisans programlarında dört, dört yıllık

lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz

akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere dâhil değildir.

(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki prog-

ramlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir ku-

ruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders

veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uy-

gunsa aynen transfer edilebilir.

(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara

bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için

mazeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm

başkanının görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik sü-

resince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört

yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı

ile bu süreler uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl

kayıt dondurabilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler

azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşulu ile kayıt don-

durma hakkı verilebilir:

a) Hastalık: Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi

kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin,

kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile bel-

gelenmesi halinde, ilgili yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden

eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

b) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu

askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

c) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.

(4) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:

a) Askerlik, hastalık ve doğal afetler nedeni ile kayıt donduran öğrencilerden öğrenim

ücreti alınmaz. Başka gerekçelerle kayıt donduran öğrenciler, bu süreye ait öğrenim ücretinin

yüzde onunu (%10) öderler.

b) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,

Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
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c) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istek-

leri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

ç) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve Yükseköğretim Kurum-

ları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz.

Takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim sü-

resinden sayılmaz. Bu süre için herhangi bir öğrenim ücreti alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar

Öğretim programları

MADDE 18 – (1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin

içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program

başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim

programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Üniversite Senatosunun onayı

ile kesinleşir. Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili

birimlerin akademik kurullarınca karara bağlanır.

(2) Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli

olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu alınması gereken ders-

ler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.

(3) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultu-

sunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte

gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları

açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve prog-

ramda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar.

Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri

MADDE 19 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere

iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama

saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından,

dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30

AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama

veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda

25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer

öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Üniversite

Senatosu tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat

yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili akade-

mik kurullarınca teklif edilerek Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler

yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan serti-

fika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika

ve benzeri programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yandal ve çift anadal programlarına

transfer edilmez.
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(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik

yılın Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına

ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik

yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate

alınmaz.

(5) Bir akademik birime ait bir öğrencinin her yarıyılda/yılda alabileceği en fazla ders

kredi/saat yükü Senato tarafından belirlenen en yüksek kredi/saat yüktür.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu

kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik

yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının

oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarı-

yıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(7) Kendi önlisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş,

başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3.5 olması halinde

3 kredi veya bir ders, 3.75 veya 3.75’den fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders

artırabilirler.

(8) Bir öğrenci, içinde bulunulan akademik yılın güz veya bahar yarıyılının sonunda

mezun olabilecek durumda ise, maksimum kredi yüküne ek olarak her yarıyıl için fazladan bir

ders daha verilebilir. Ancak yaz okulu sonunda mezuniyet ihtimali olan öğrenciler bu ek ders

hakkından yararlanamaz.

(9) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

(10) Bir öğrenci, yaz okulunda 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alabilir.

Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir. Eğer öğrenci, içinde bulunduğu yaz okulu

sonunda mezun olabilecek durumda ise kurum içinden veya kurum dışından yukarıdakilere ek

olarak bir derse daha kayıt yaptırabilir.

Devam durumu

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultu-

sunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava

ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğ-

rencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak

yarıyıl/yıl başının ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre

izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil,

hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o

dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yıl sonu

notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de ge-

çerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde

öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem

sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verile-

mez.
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Ulusal ve uluslararası değişim programları

MADDE 21 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci

değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve konten-

janlar dâhilinde, yürürlükteki yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili ya-

rıyıl/yıl için geçerli eğitim ücretlerini Bahçeşehir Üniversitesine öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitme-

den önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izle-

mek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı

değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim prog-

ramına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim prog-

ramları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından

alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.

(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen

derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler dersin alındığı kurumdaki kodu,

adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın

şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya

ünvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla

gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yıl sonu final sınavı, aka-

demik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir. Bu öğrencilere ayrıca bütünleme sınavı

programlanmaz.

Yurt içi ve yurt dışındaki bir kurumdan alınan dersler

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, Üniversitede açılmayan derslerden öğrenimleri süresince

en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğretim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca

uygun görülmesi halinde, bir yükseköğrenim kurumundan aşağıdaki koşulları sağlamak üzere

güz, bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Yaz döneminde, sınamalı durumda

olmayan bir öğrenci daha önce hiç kayıt yaptırmadığı bir dersi başka kurumdan alamaz. Sına-

malı durumda olan öğrenciler ise sınamalı duruma düştüğü akademik yıl ve altındaki akademik

yıllara ait derslere başka kurumlarda da kayıt yaptırabilirler. Güz veya bahar yarıyılları sonunda

mezun olabilecek öğrenciler maksimum kredi koşullarına uygun olarak başka kurumlardan

ders alabilir.

(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, kredi ve AKTS kredilerinin uygunlukla-

rının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının teklifi

ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            22 Temmuz 2015 – Sayı : 29422



(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yö-

netim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod,

ad, kredi yükü, AKTS yükü ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt ye-

nileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversitenin

değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek bel-

gesine işlenir.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve

bir yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavına girme koşulları Senatoca

düzenlenir. Dersin öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri ya-

rıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yıl sonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin

ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları

ve derslere devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Yarıyıl/yıl

sonu sınavının katkısı en az %40 olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav ağırlıklarının

belirlenmesinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı

yetkilidir. Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yıl başında, ders öğretim planında açık olarak

belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, dekanlıklarca/müdürlüklerce planlanır ekle-sil

haftasından sonra, en geç iki hafta içerisinde duyurulur. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları,

akademik takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde

ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(3) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları

yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim eleman-

ları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim

döneminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(4) Ara sınav ve dönem sonu sınavları yazılı, test veya test-yazılı olarak yapılır. Ancak

uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl

içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak ders-

lerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi

ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl/yıl başlangıç

tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yıl sonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri

dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekilde, bağıl değerlendirme yöntemi uy-

gulanarak belirlenir. Final sınavı sonundaki harf notu değerlendirmelerinde kullanılan sayısal

not aralığı bütünleme sınavı sonu değerlendirmesinde aynen kullanılır.

(6) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde

belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik tak-

vimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.

Mazeret sınavı

MADDE 24 – (1) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeret-

lerinin bitim tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde mazeretlerini bildiren form dilekçe ile
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kendi fakülte/yüksekokuluna başvururlar. Öğrencinin dilekçesi mazeret istediği derslerden so-

rumlu olan bölüm/program başkanlıklarına ve öğrencinin o dönem kayıtlı olduğu derslerin tüm

öğretim elemanlarına mazeret tarih aralığı da belirtilerek gönderilir. Öğrencinin mazeretli ol-

duğu sürede girmiş olduğu ara sınav olup olmadığı o dönem dersini alan öğretim elemanı ta-

rafından kontrol edilir ve öğrencinin sınava girdiği tespit edilirse ilgili bölüm/program başkan-

lığına bildirilir. Öğrenciye mazeret ara sınav hakkının verilip verilmemesi, bölüm/program baş-

kanlığının yetkisindedir. Ara sınav mazeretleri dönemin son haftasında dersin öğretim elema-

nınca ilan edilen gün ve saatte yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci, mazeret sınav hak-

kını kaybeder ve aynı dersten başka mazeret sınavı talebinde bulunamaz. Dekanlık tarafından

planlanmamış ara sınavların mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde derslere veya sınavlara gire-

mez, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme

etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır ve sınavına girdiği bu derslerden ma-

zeret sınav hakkını kaybeder. Ayrıca, öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır.

(3) Bir dersten devam koşullarını sağlayan öğrenciler, bu dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına

girebilirler. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı olup, yarıyıl/yıl sonu değerlendirmesinde

başarısız veya koşullu başarılı dersleri olanlar bu dersler için programlanan bütünleme sınav-

larına girebilirler.

(4) Final ve bütünleme sınavlarının telafi sınavı yoktur.

(5) Final sınavlarına girme hakkı olduğu halde, final ve bütünleme sınavlarını kapsayan,

süreklilik arz eden, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca

kabul edilen öğrencilere, ilgili derslere kayıt yaptırmadan, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda

bir defaya mahsus olmak üzere final ve bütünleme sınav hakkı verilir.

(6) Yaz döneminde alınan derslerin final sınavlarının mazereti sınavı ve bu derslerin

bütünleme sınavları yoktur.

Kopya ve intihal

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme et-

kinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya yürürlükteki disiplin

yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin

soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu

bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.

Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Dersten çekilme

MADDE 26 – (1) Dersten çekilme bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkra-

sının (f) bendinde belirtilen kurallara göre yapılır. Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak

üzere kendi akademik biriminin bölüm veya program başkanlığına yazılı olarak başvururlar.

Öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve üç gün içerisinde ilgili dekanlık/mü-

dürlük tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen

(W) harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz.
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(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programdan her yarıyıl/yıl bir dersten çeki-

lebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin

altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince önlisans programlarında en çok üç, lisans prog-

ramlarında en çok altı dersten çekilebilir.

Notlar ve ders muafiyeti

MADDE 27 – (1) Ders başarı notları, aşağıdaki tabloda gösterilen harfler ve bunlara

karşılık gelen 0.00 ile 4.00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.

(2) 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için Yükseköğretim Kurulu

(YÖK) tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler kullanılır;

a) (I) eksik not, tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğ-

rencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders ka-

yıtları başlamadan önce veya bütünleme sınavları bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde

verilir. Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bu-

lunulmamış I notları F notuna dönüşür.

b) (S) yeterli not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı

olan öğrencilere verilir.

c) (U) yetersiz not, not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden ba-

şarısız olan öğrencilere verilir.

ç) (PR) notu, süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte olan öğ-

rencilere verilir.

d) (EX) ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet notudur

ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

e) (NA) notu, devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten de-

vamsız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez veya verilen başka sınav

haklarından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem

görür.

f) (W) dersten çekilme durumu, yarıyıl/yıl başından itibaren onuncu haftanın son iş gü-

nü mesai saati sonuna kadar, ilgili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin

verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar

uygulanır:

1) Bir öğrenci, önlisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekile-

mez.

2) Bir öğrenci, F, NA, U, W not yükseltmek için ve yaz döneminde aldığı derslerden

çekilemez.
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3) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında,

ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dâhil değildir.

4) Üniversite dışından alınan dersler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

g) (NI) notu, not ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğrencinin aldığı dersler için

verilir. Bu dersler, 19 uncu maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır. NI statüsünde

alınan dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sayılamaz.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile

Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu ba-

şarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun

bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve

not ortalaması hesaplamasına katılır. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not orta-

laması 4.00 üzerinden 2.00’den az olamaz. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde

belirtilir.

(5) Üniversite içerisindeki bir önlisans ve lisans programından başka bir programa yatay

veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin gel-

dikleri programdan aldıkları başarılı veya koşullu başarılı derslerden ilgili akademik birimin

yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer

edilir.

(6) Üniversitenin programlarına ilk defa ders kaydı yaptıran öğrencilere, programa kayıt

olduğu akademik yılın ilk yarıyılı başında, programlarındaki dersler için ilgili akademik bi-

rimlerin Üniversite Senatosunca onaylanmış yönergelerinde belirtilen dersler için bir defaya

mahsus olmak üzere muafiyet sınavları açılır. Bu öğrencilerin başarılı olduğu derslerin başarı

notları ilgili yönergede belirtildiği şekilde not belgesine işlenir ve not ortalamalarına katılır.

Öğrencinin muaf olduğu derslerin kredileri o dönem alabileceği kredi toplamına dâhil edilmez.

Öğrenci ders kayıt koşullarına göre kredi limiti kadar derse kaydolabilir.

Verilen değerlendirme notlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulun-

duğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra

beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı

tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonu-

cuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca,

biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın

olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program

başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bil-

dirir.

(2) Yarıyıl/yıl sonu final, bütünleme ve ek sınav sonunda ders başarı notlarına itirazı

olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya program

başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur.

Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğren-

ciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi duru-

munda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluştu-
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rulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değer-

lendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya prog-

ram başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir.

Dekanlık/Müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik

varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir.

Başarı durumunun belirlenmesi

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda not ortalamaları

hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin kredi saat değeri ile öğ-

renciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile

bulunur. Yarıyıl/yıl not ortalaması (DNO) öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı

puanların toplamının, aldığı derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve bu puan

0-4 not göstergesinde öğrencinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandırılır.

(2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış ol-

duğu puanlar toplamının o dönem sonuna kadar almış olduğu krediler toplamına bölünmesi

ile bulunan sayıdır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalamasında, o

derslerden alınan en son not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde gösterilir.

(3) Genel not ortalaması; 2.00 veya daha yukarı olan başarılı, 1.80-1.99 arasında olan

koşullu başarılı öğrencidir. Genel not ortalaması, ikinci, üçüncü ve dördüncü akademik yılın

sonunda 1.80’in altında olan ise sınamalı öğrencidir. Güz yarıyılında öğretime başlayan öğ-

renciler için ilk sınamalı duruma düşme dördüncü yarıyıl sonunda, bahar yarıyılında öğretime

başlayan öğrenciler için ise ilk sınamalı duruma düşme üçüncü yarıyıl sonunda belirlenir.

(4) Not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır ve virgülden sonraki

üçüncü hane 5 veya 5’ten büyük olduğunda yukarıya, 5’ten küçük olduğunda da aşağıya yu-

varlanır.

(5) Öğrencilerin Üniversitede yaz döneminde aldıkları derslerin başarı notları genel not

ortalamasına dâhil edilir.

(6) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu başarı yüzdesi hesaplanırken, NA notu alan öğrenciler

değerlendirmeye alınmaz.

(7) Bölüm, program, fakülte, yüksekokul ve Üniversite başarı sıralamasının nasıl yapı-

lacağı yönerge ile belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin ders başarı durumları aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S notlarından birini alan öğrenci, bu dersten

başarılı sayılır.

b) Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrenci bu dersten koşullu başarılı

sayılır.

c) Bir dersten F, NA veya U notlarından birini alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır.

Derslere yazılma kuralları

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akade-

mik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü

yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.
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(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler,

güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar.

Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kay-

dolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini

aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk Güz yarıyılında başarısız olduğu kendi

programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime Güz döneminde başlayan bu öğren-

ciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğren-

ciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk

iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında

aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine

kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini

aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına

uymak koşulu ile, üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere

kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi

derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak

zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dö-

nemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydol-

mak zorundadır.

(4) Ancak ikinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna

göre kayıt yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak

üzere üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız

oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu

dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma

düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesin-

leşir.

(7) Programın ikinci akademik yılı sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, öğretim

programlarındaki ilk dört yarıyıl derslerinin dışında üst yarıyıllardan yeni bir derse kayıt yap-

tıramazlar.

(8) Programın üçüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın

üçüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin

dışında ilk iki yarıyıl dersleri ile yedinci ve sekizinci yarıyıllarına ait yeni bir derse kayıt yap-

tıramazlar.

(9) Programın dördüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat progra-

mın dördüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları

derslerin dışında ilk iki yarıyılı derslerine kayıt yaptıramazlar. Bunun dışında beşinci fıkraya

göre ders kaydı yaptırabilirler.
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Ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Bir dersten F, NA, W veya U notu alan öğrenciler bu dersleri, kendi

bölüm programı için açıldığı ilk yarıyılda öğretim programındaki en alt yarıyıldan başlayarak

mutlaka almak zorundadırlar. Ancak, programdaki ilk iki yarıyıl derslerini bu Yönetmeliğin

31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar edebi-

lirler.

(2) Bir dersin öğretim programından kaldırılması durumunda, öğrenciler kaldırılan ders-

lerin yerine karşılık tutulan eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, seçmeli dersleri tekrar etme durumunda, yerine başka bir seçmeli ders

alabilirler.

(4) Başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, C ve C’nin altındaki başarı notu al-

dıkları dersleri, başarı notlarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Bu dersler, son kayıt olunan

yarıyılın bitiminden sonra takip eden dört yarıyıl içerisinde ders yazılım kurallarına uyulmak

koşulu ile tekrarlanabilir.

Mezuniyet durumuna gelmiş öğrenciler için ek sınavlar

MADDE 33 – (1) Azami öğretim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için iki ders

dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programla-

rındaki başarısız oldukları ve o akademik yılda kaydoldukları F veya U başarı notu alınan en

çok iki ders için, takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı verilir.

(2) Azami öğretim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için bir ders dışındaki tüm

derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programlarındaki başarısız

oldukları ve o akademik yılda kaydoldukları F veya U başarı notu alınan bir derse, ek olarak

en fazla bir dersten not yükseltmek için takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı

verilir. Not yükseltmek için talep edilen ders, programdaki son iki akademik yılın derslerinden

C, C-, D+ veya D notu alınmış ders olmalıdır.

(3) Azami öğretim süresini tamamlamadan öğretim programlarındaki bütün derslerden

en az D başarı notu almış ve genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrencilere, genel not

ortalamalarını yükseltebilmeleri için, takip eden yarıyıl başına kadar en çok iki dersten birer

ek sınav hakkı verilir. Not yükseltmek için talep edilen dersler, programdaki son iki akademik

yılın derslerinden C, C-, D+ veya D notu alınmış dersler olmalıdır.

(4) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek

sınavda aldığı not ders başarı notudur.

(5) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenciler, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav

sonuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi ders-

lerden sınav hakkını ne zaman kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve

ilgili dekanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.

(6) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akade-

mik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci,

bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
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(7) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan

zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptır-

maları gerekir.

(8) NA notu alınmış ve hiç kayıt olunmamış dersler için ek sınav hakları kullanılmaz.

Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen öğrenciler

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

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

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört

yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan

lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami sü-

reler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle

öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

(2) Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile

dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nede-

niyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında

zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yük-

seköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir;

bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam

ederler.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından

ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer

bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kuru-

munda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl

itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak

için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan

birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan

mezun olabilmesi için aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün

dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç

yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme

esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğ-

rencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı

tanınır.
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c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayama-

maları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğre-

tim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce

alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak

isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden

yazılı olarak hangi derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

başvururlar ve mali sorumluluklarını yerine getirirler.

ç) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Ara-

lıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen öğrenci sınav

haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişkisi kesilir.

d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

e) Azami süreler içinde Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kuru-

lunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle ilişikleri kesilen öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten sınav

hakkı verilir.

2) Ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kulla-

nacakları üç dersten sınav hakkı verilir.

3) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kay-

beden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvur-

maları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açacakları açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların

sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine

kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğre-

nim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde

yararlanamazlar.

f) Azami öğrenim süresi sonunda, programlarındaki derslerden hiç ders kaydı yaptır-

madığı veya sınava girme koşullarını yerine getirmediği dersleri bulunan öğrencilerin Üniver-

siteden ilişiği kesilir.

g) Bu madde kapsamındaki öğrencilere tanınan ek süre ve sınav hakları ile ilgili ücretler

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 35 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği

Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürütülür.
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Çift anadal lisans veya yandal programı

MADDE 36 – (1) Bir lisans programında başarılı olan öğrencilere ikinci bir lisans prog-

ramına da devam hakkı verilebilir. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı dışında devam

etme hakkı verilen ikinci bir programa, çift anadal lisans veya yandal programı denir. Çift ana-

dal lisans ve yandal programlarına ait uygulama esasları ilgili yönetmelikler ve Senato tara-

fından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma

Diploma hakkı

MADDE 37 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu öğretim programında bulunan tüm dersleri

başarıyla tamamlamak ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak ve öğretim programla-

rındaki minimum ulusal ve AKTS kredi koşullarını sağlamak sureti ile mezun olma hakkını

kazanır. Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını

ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma hakkını

kazanır.

(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir

defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının im-

zalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomalar

MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür

ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir.

(2) Önlisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara

yazılacak bilgiler Üniversite Senatosunca belirlenir.

(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere; ulusal bir gazetede ilan

edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile

yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci ve son nüsha ibaresi konulur.

(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeni ile yeni isimle

başka bir diploma düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.

Tebligat

MADDE 40 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye

ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra OİS’de güncellediği posta adresine yapılmak,

öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine göndermek veya ilgili fakülte/mü-

dürlük tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme

döneminde iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.
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(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli

e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde

yeni adresini 15 gün içerisinde OİS üzerinden güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 22/7/2013 tarihli ve 28715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından önce Bahçeşehir Üni-

versitesine kayıt yaptırmış öğrencilerin 41 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

gereği doğacak ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen intibak sorunları ilgili yönetim kurullarınca

karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce

Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“(1) Merkez Müdürü; Tıp Fakültesinde tam gün görev yapan öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görev-

lendirilebilir veya Rektör tarafından süresi dolmadan gerekçeli olarak değiştirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2011 28036

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/5/2012 28293
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Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesinde uygulanan yaz okulu

ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesinde yaz okulu öğretimi yapan; fa-

külte, konservatuar ve meslek yüksekokullarında uygulanacak ilkeleri 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) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,
b) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
c) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz aylarında Üniversite bünyesinde ya-

pılan eğitim-öğretimi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları, Esasları ve Akademik Takvimi

Yaz okulunun amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağ-

layarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak,
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edeme-

dikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde al-
malarına imkân sağlayarak, derslerdeki yığılmaları önlemek,

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan, ancak
yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından; ders, seminer, kurs vb. etkinlikler
yoluyla yararlanmak,

ç) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıllardan ders alabilmelerini sağlamak,
d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin, Üniversitemizdeki eğitim-öğretim

imkânlarından faydalanmalarını sağlamak,
e) Öğrencilere, notlarını yükseltme imkânı sağlamak,
f) Yan dal ve çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin, programı izlemelerini kolay-

laştırmak.
Yaz okulunun süresi
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında ya-

pılan toplam ders saati kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır. Yaz okulunda alınan derslerin kre-
dileri; ön lisans/lisans programlarında belirtildiği gibidir. Yaz okulunun başlama, bitiş ve sınav
tarihleri Senato tarafından belirlenir. Yaz okulunda mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.
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Yaz okuluna katılma
MADDE 7 – (1) Yaz okuluna katılma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Başarı durumları ne olursa olsun, isteyen her öğrenci yaz okuluna katılabilir.
b) Yaz okuluna katılan öğrenciler için yaz okulunda geçen süre, normal eğitim-öğretim

süresinden sayılmaz.
c) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenci, ek süre hakkı elde ettiği ders ya da

dersleri, yaz okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilir.
ç) Azami öğrenim süresini tamamlamış olup, ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler yaz

okuluna katılamazlar.
Yaz okulunda ders açılması
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak derslerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı Senato kararı ile be-

lirlenir.
b) Yaz okulunda açılması öngörülen ön lisans ve lisans dersleri ile bu dersleri yürütecek

öğretim elemanları, dersleri veren birimler tarafından belirlenir ve ilgili fakülte/yüksekokul/kon-
servatuvar/meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu kararı yaz okulu
başlangıcından en az 30 (otuz) gün önce öğrencilere duyurulur.

c) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli)'den fazla ise, ön lisans ve lisans ders-
leri için ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı ile
bu dersler şubeler halinde yürütülebilir. Zorunlu hallerde bu sayılar, yönetim kurulunca değiş-
tirilebilir.

ç) Yaz okulunda açılacak dersleri, normal ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte alırlar.
Yaz okulunda ders alma şartları
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda alınacak derslerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Bir öğrenci, yaz okulunda;
1) Daha önce güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
2) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,
3) 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Ön-

lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla, bir üst
yarıyıl/yıl derslerini,

4) Kayıtlı olduğu çift anadal ve yandal programında normal öğretim dönemlerinde ala-
madığı dersleri,

alabilir.
b) Genel Not Ortalamasına (GNO) bakılmaksızın öğrenci, notlarını yükseltmek için

daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not ge-
çerlidir.

c) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla
3 (üç) ders alabilir.

ç) Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.
d) Yaz okulunda ders alan öğrenci, yaz okulu süresince aynı anda staj yapamaz.
e) Öğrenci, bitirme ödevi/bitirme projesi/bitirme tezi gibi bireysel çalışma gerektiren

dersleri yaz okulunda alamaz.
Yaz okuluna kayıt, diğer bir üniversiteden ders alma, derslere devam ve değer-

lendirme
MADDE 10 – (1) Yaz okuluna kayıt, diğer bir üniversiteden ders alma, derslere devam

ve değerlendirme ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Yaz okulunda açılacak derslere başvurular (ön kayıt), ilgili program/bölüm başkan-

lığına yapılır.
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b) Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, ya-
pılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur.

c) Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz.
ç) Yaz okulunda ders alan öğrenciler Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği hükümleri ile Senatonun belirlediği esaslara tabidir.
d) Öğrenci yaz okulunda aldığı derslere devam etmek zorundadır.
e) Yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, normal eğitim-öğretim

dönemleri için geçerli değildir.
f) Öğrenci, bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla, ilgili birimin ders eşdeğerliğine

ilişkin uygun görüşü ve ilgili müdürlüğün/dekanlığın onayı ile Fırat Üniversitesinde açılamayan
dersleri diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait
başarı notları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrenci transkriptine
işlenir.

g) Diğer üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinin izni ile Fırat Üniversitesinde
açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler.

ğ) İlişiği kesilmiş olan bir öğrenci, yaz okulundan yararlanamaz.
Yaz okulunun akademik takvimi
MADDE 11 – (1) Yaz okulunun akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri doğrultu-

sunda, Senato tarafından belirlenerek genel akademik takvimle birlikte ilan edilir.
Yaz okulunda alınan notlar
MADDE 12 – (1) Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve transkript-

lerde yaz okulu adı altında oluşturulan bölümde gösterilir.
Öğrenim ücreti
MADDE 13 – (1) Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler; öğrenim

ücretlerini, Bakanlar Kurulu/Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre ön kayıt es-
nasında öderler.

(2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuata göre ek ders ücreti
ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde Fırat Üniversitesi Önlisans

ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uy-
gulanır.

(2) Ayrı bir eğitim-öğretim yönetmeliği bulunan birimlerde yaz okulu açılması halinde,
bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda, ilgili birimin yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesinin meslek yüksekokulla-

rında, yüksekokullarında ve fakültelerinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile
sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi meslek yüksekokullarının, yüksekokul-

larının ve fakültelerinin tüm bölümlerinde/programlarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğre-
timine, sınavlara, diplomalara ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Mütevelli Heyet: Işık Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
b) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Işık Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Işık Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş, Kayıt ve Kabul ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Her eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimlerine alınacak öğrenci

kontenjanları, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından saptanarak Yük-
seköğretim Kuruluna bildirilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Önlisans ve lisans programlarına açıklanan kontenjanlara göre öğrenci

kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre ya-
pılır.

Yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 7 – (1) Üniversite içinden veya dışından, Üniversitenin meslek yüksekokul-

larına, yüksekokullarına ve fakültelerine yapılacak her türlü yatay geçişler, 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 Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen
esaslara uygun olarak yürütülür. Yatay geçişler, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek konten-
janlarla sınırlı olup, kabul ve intibak işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
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(2) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğ-
renimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar
uygulanır.

(3) Dikey geçiş yapan öğrencilerin İngilizce dil yeterlilik durumu bu Yönetmeliğin 14 üncü
maddesindeki usullere tabidir.

(4) Başka bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencilerin dilekçeleri Yatay Geçiş
Yönergesi uyarınca işlem görür.

(5) Bu Yönetmelik uyarınca, başka bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrenciler,
İngilizce dil bilgilerini, Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarda, yine Senato tarafından
belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek veya Üniversitenin İngilizce Yabancı Dil
Programı Başkanlığı tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmak zorun-
dadırlar. Bu sınavı başaramayan öğrencilerin Üniversiteye yatay geçiş işlemleri yapılmaz. Türkçe
eğitim-öğretim veren birimlere yatay veya dikey geçişlerde İngilizce yeterlilik aranmaz. Bu
birimlere yatay geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil yeterliliği aranır.

(6) Üniversitede bulundukları programda hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim
görmüş olan öğrenciler, Üniversitedeki başka programa kurum içi yatay geçiş için başvurabi-
lirler. Başvurular öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve ilgili yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. Bu kararda, öğrenciye evvelce almış olduğu derslerden han-
gilerine nakil kredisi verileceği belirtilir. Yatay geçişlerde transfer edilen derslerin not ve kre-
dileri aynen geçerli olur.

(7) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine göre belirlenen Uygulama Esasları çerçevesinde, yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı ile, duyurulan yatay geçiş başvuru
süreleri içerisinde, kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş için başvurabilirler.

(8) ÖSYM puanı ve tercihiyle giriş bursu kazanan öğrencinin bir başka öğrenim prog-
ramına iç yatay geçiş yapması durumunda giriş bursu kesilir.

Özel öğrenciler ve değişim öğrencileri
MADDE 8 – (1) Özel öğrenciler, diploma adayı olmadan belirli dersleri almalarına

izin verilen bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı öğrencilerdir. Özel öğrencilerin herhangi bir
yarıyıl için gerekçeli başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.
Bu öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti öderler ve Üniversitenin diğer öğ-
rencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma verilmez,
istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(2) Üniversitenin değişim programı düzenlediği yükseköğretim kurumlarında lisans
öğrenimlerine devam eden öğrencilerin Işık Üniversitesindeki işlemleri AB Koordinatörlüğü/Ulus-
lararası Ofis tarafından yürütülür. Değişim öğrencilerine kayıt kuralları uygulanmaz ve bu öğ-
renciler öğrenim ücretlerini kendi kurumlarına öder, Işık Üniversitesine öğrenim ücreti öde-
mezler. Bu öğrencilere diploma verilmez, istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren
bir belge verilir.

Öğretim ücreti
MADDE 9 – (1) Öğretim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir. Öğretim ücreti, akademik yılın başında peşin olarak ödenebileceği gibi,
Mütevelli Heyetin belirleyeceği esaslara göre taksitlendirilebilir. Öğretim ücretini ödemeyen
öğrencilerin kayıtları yapılmaz. Öğretim ücreti, yaz öğretimi ve ek sınav ücretlerini kapsamaz,
bu ücretler ayrıca belirlenir.
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Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 10 – (1) ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenen belgeleri veren ve bu Yö-

netmelikte öngörülen diğer koşulları yerine getirenlerin kayıtları yapılır. ÖSYM tarafından be-

lirlenen kayıt tarihleri Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvimde belirtilir.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından belirlenen onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(3) Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ile belgelerinde

eksiklik veya tahrifat bulunanların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

(4) Kayıt işlemlerini, süresi içinde yaptırmayan öğrenci adayları, Üniversite öğrencisi

olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

(5) Mazereti bulunan öğrenci adayları, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile yakınlarına

verecekleri vekâletname ile kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Yarıyıl başı kayıtlar

MADDE 11 – (1) Yarıyıl başı kayıtlar, her yarıyıl başında ve akademik takvimde be-

lirlenen tarihlerde yapılır. Bunun için, yarıyıl ücretlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine

getirilmiş olması gereklidir.

(2) Sağlık raporu ile belgelenmek koşuluyla öğrencinin sağlıkla ilgili mazereti, beklen-

medik anlarda ortaya çıkan ve öğrencinin geçimini etkileyen hastalık, ölüm, tabii afet veya

benzeri mazeretleri sebebiyle yarıyıl başı ders kaydını akademik takvimde belirlenen ders kayıt

tarihinde yaptıramayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler,

kayıt işlemlerini, yine akademik takvimde belirtilen geç kayıt döneminde yaptırabilirler. Geç

kayıt yaptıran öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretine ek olarak geç kayıt

ücreti öderler.

Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Yarıyıl başı kayıtlar sırasında öğrenciler, ilgili bölüm kararı ile gö-

revlendirilen akademik danışmanlar tarafından yönlendirilirler. Bu danışmanlar, öğrencilere

alması gereken derslerin belirlenmesinde yol gösterirler, onları yarıyıl boyunca izlerler, karşı-

laştıkları akademik sorunların çözümlenmesinde yardımcı olurlar.

Kimlik kartı

MADDE 13 – (1) Kayıtlarını yaptıran öğrencilere Üniversite kimlik kartı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili

MADDE 14 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim-öğretim veren programları dışında Üni-

versitede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. ÖSYM sınavları ile Üniversitenin İngilizce eğitim

yapan programlarına yerleştirilen ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili birim tara-

fından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı

olanlar ile Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda, yine

Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, yerleştirildikleri prog-

ramlara kayıt yaptırabilirler. İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce
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Hazırlık Programına devam ederler. Bu program ile ilgili hususlar ayrı bir yönerge ile düzen-

lenir. Bu programda başarılı olanların, ilgili lisans programlarına kayıtları yapılır. Hazırlık sı-

nıfında 2 yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. İlişiği ke-

silen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.
(2) Türkçe eğitim-öğretim veren birimlere kaydolmak isteyen yabancı uyruklu öğren-

ciler Türkçe dil yeterliliklerini belgelemek zorundadır.
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi ondört
haftadır. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir
ve ilan edilir.

(2) Senato, gerekli gördüğü hallerde, yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir. Bu öğ-
retimin uygulama esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak önlisans öğretim süresi dört yarıyıldır; programı
tamamlamak için öngörülen azami süre dört akademik yıldır. Lisans öğretiminin normal süresi,
eğitim süresi azami iki yıl olan İngilizce Hazırlık Programında geçen süreler hariç olmak üzere,
sekiz yarıyıldır. Öğrenciler lisans öğretimini, en fazla yedi akademik yılda tamamlamak zo-
rundadır. Bu azami süreler içinde eğitim programını tamamlamamış olan öğrencilere, 2547 sa-
yılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Azami süreler içinde öğrenim
ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak
Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste
öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesi-
lebilir.

(4) Yaz öğretimi azami süreye sayılmaz.
Ders programları ve ders yükü
MADDE 16 – (1) Ders programları, zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuvar, uygulama,

proje gibi çalışmalardan oluşur. Zorunlu dersler; öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli
dersler ise; öğrencinin belli ders grupları içinden danışmanına danışarak alacağı derslerdir.
Ders programlarındaki derslerin, var ise ön koşulları, ders saatleri ve kredi değerleri, bölüm
başkanları tarafından ilgili kurullara önerilir. İlgili kurullarca kabul edilen programlar, Senato-
nun onayı ile kesinleşir. Programlarda yapılacak değişiklikler de aynı esaslara tabidir. Deği-
şiklikler izleyen akademik yılın başından itibaren uygulamaya konur.

(2) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer ça-
lışmaların sayısı, başarı notuna katkıları ve yarıyıl sonunda verilen sınava katılmanın gerekleri,
dönem başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Niteliği gereği
bazı derslerde ilgili yönetim kurulunun onayı ile yarıyıl sonu sınavı yapılmayabilir.

(3) Önlisans programlarında öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 20 kredidir.
Lisans programlarında öğrencinin normal ders yükü, yarıyıl başına ortalama kredi artı/eksi 2
kredidir. Yarıyıl başına ortalama kredi, programı oluşturan derslerin kredilerinin toplamının
8’e bölünmesiyle elde edilir.

(4) Önlisans/lisans programlarında öğrencinin ders yükü, danışmanın önerisi ve ilgili
yönetim kurulunun onayı ile Senato Uygulama Esaslarına uygun olarak azaltılabilir veya çoğaltı-
labilir. Ancak, bir programın ilk yılındaki birinci yarıyılı ilk kez okuyan öğrenciler, yarıyılın
normal ders yükünü aşamaz ve ders yüklerini azaltamaz. Mezuniyet adayı son sınıf öğrencilerin
özel durumları ve ders yükleri, Senato Uygulama Esaslarına göre kararlaştırılır.
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(5) Çift Anadal Programı ve Yandal Programı öğrencileri dahil, öğrenci hangi yarıyıl
ve statüde olursa olsun, herhangi bir yarıyıldaki fazla ders yükü normal ders yükünün 8 kredi
fazlasını aşamaz.

(6) En az ders yükü, yarıyıl başına bir derstir. En az ders yükü ile kaydını yaptıran öğ-
renciler de öğretim ücretinin tamamını öderler. Mezuniyeti için kayıt yaptıracağı, bitirme projesi
dahil, en fazla üç dersi kalması durumunda öğrenci, Mütevelli Heyetin belirlediği kredi başına
ücreti öder. Ancak, birden fazla olmamak koşulu ile bir kredilik ders ya da laboratuvar dördüncü
ders olarak sayılmaz.

Ders alma, ders ekleme/bırakma, dersten çekilme
MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, laboratuar, uygulama

ve bitirme projesi gibi çalışmaları, aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalmak suretiyle alır:
a) Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, uygulama, bitirme

projesi ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; önce-
likle alt yarıyıllardan tekrarlayacakları ve ilk defa alacakları derslere kayıt olmak ve bu arada
tekrarlanacak veya ilk defa alınacak dersler programlarında farklı yarıyıllarda bulunuyor ise,
en alttaki yarıyıl derslerini öncelikle almak zorundadırlar.

b) F notu, öğrencinin dersten başarısız olduğunu gösterir. Bu notu alan öğrenciler, ders
zorunlu ise ilk açıldığında veya Senatonun belirlediği yarıyılda dersi tekrarlar.

c) Önkoşulu sağlanmayan derslere kayıt yaptırılamaz.
ç) Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve

alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın ders programındaki derslerin
bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak, bu sebeple bazı derslere kayıt olunamaması,
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

d) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde ders ekleme/bırakma yapabi-
lirler. Ders ekleme/bırakma; önkoşul, fazla ders yükü, en az ders yükü, ders çakışması gibi nor-
mal kayıt için geçerli tüm koşullara tabidir. Öğrenciler kayıt oldukları programlarının ilk iki
yarıyılında yer alan ve ilk kez kaydoldukları bu dersleri ve programları boyunca F tekrarı olarak
aldıkları dersleri bırakamazlar. Ders ekleme/bırakma süresi, derslerin başladığı tarihten itibaren
iki haftayı aşamaz.

e) Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu en fazla iki dersten danışman görüşü alarak akademik
takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığına verecekleri dilekçe ile çekilebilirler. Bu öğrencilere çekildikleri ders için W işareti verilir.
Öğrenciler ilk kez kaydoldukları programlarının ilk iki yarıyılında yer alan derslerden ve prog-
ramları boyunca F tekrarı olarak aldıkları derslerden çekilemezler. Tekrarlayan veya sınamalı
öğrencilerin dersten çekilme koşul ve kısıtlamaları Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır.

f) Öğrenciler zorunlu olarak tekrarladıkları DD ve DC notlu derslerinden çekilemezler.
g) Öğretim elemanı ders değerlendirmesine katılacak ara sınav, proje gibi dönem içi

çalışmalara ait notlardan en az birini akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dol-
madan öğrencilere bildirmek ile yükümlüdür.

ğ) Akademik yarıyılın son dört haftasında öğrenciler derslerden çekilemezler.
Staj
MADDE 18 – (1) Staj çalışmalarına ilişkin esaslar, staj yönergesi çerçevesinde, ilgili

akademik birim tarafından belirlenir.
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Bitirme çalışması

MADDE 19 – (1) Bazı lisans programlarındaki bitirme projesi çalışmasına ilişkin esas-
lar, ilgili yüksekokul/fakülte tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, lisans öğrenimleri sırasında izledikleri programa konu
bakımından yakın olan aynı yüksekokulun/fakültenin bir başka bölümünün veya üniversitenin
bir başka yüksekokulun/fakültenin bir bölümünün lisans programını da izleyebilirler. Bu eği-
tim-öğretim programına Çift Anadal Programı denir. Çift Anadal Programı, ilgili iki programın
bağlı olduğu yüksekokul/fakültelerin teklifi ve Senatonun onayı ile ihdas edilir. Çift Anadal
Programında öğrencinin her iki dalın mezuniyet şartlarını sağlaması esastır. Çift Anadal Prog-
ramını takip etme izni, en erken lisans öğreniminin üçüncü yarıyılı başlangıcında veya en geç
beşinci yarıyılı başlangıcında Senatoca belirlenen genel not ortalaması koşulunu sağlayan öğ-
rencilere verilebilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz.

(2) Bir programın öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca aynı yüksekokulun/fakültenin
veya üniversitenin başka bir yüksekokulun/fakültenin bir bölümünün lisans programından belli
dersleri alarak bu programı kısmen takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına Yandal
Programı denir. Yandal Programı, iki programın bağlı olduğu yüksekokul/fakültelerin teklifi
ve Senatonun onayı ile ihdas edilir. Yandal Programında öğrencinin diğer daldan en az 18 kre-
dilik ders alması esastır. Bu 18 kredilik ders kısmen de olsa öğrencinin esas programının ge-
reklerini yerine getirmek için sayılmaz. Yandal Programını takip etme izni, en erken lisans öğ-
reniminin üçüncü yarıyılı başlangıcında en geç altıncı yarıyıl başlangıcında ve genel not orta-
lamaları en az Senatoca belirlenen düzeyde olan öğrencilere verilebilir.

(3) Çift Anadal ve Yandal Programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürü-
tülür.

Derslere devam

MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve
bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik
çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Uzaktan eğitim dersleri hariç tüm derslerde
laboratuvar ya da proje çalışmalarında en az %70 oranında devam ve katılım aranır. Sağlık ne-
deniyle devamsızlık durumunda yapılacak işlemler, Rektörlük tarafından belirlenir ve öğren-
cilere duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumları

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Bir yarı-
yılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, laboratuvar gibi çalışmaları
ara sınav olarak değerlendirebilir.

(2) Yarıyıl sonu sınav programları, sınav dönemi başlangıcından bir ay önce belirlenerek
ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavları genelde yazılı olarak yapılır. Ancak, bölümlerden gelecek
talep üzerine ilgili yönetim kurulları sınavı sözlü veya sözlü-yazılı veya sınav yerine geçecek
bir çalışma yapılmasına karar verebilir. Bu husustaki kararın yarıyılın başlamasından itibaren
en geç bir ay içinde verilerek ilan edilmesi şarttır.
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(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı ilgili
bölüm başkanlığı tarafından belirlenir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için mes-
lek yüksekokulundaki/yüksekokuldaki/fakültedeki bütün öğretim elemanları ve öğretim yar-
dımcıları görevlendirilebilir. Sınavlar Işık Üniversitesi Sınav Uygulama Yönergesi uyarınca
yürütülür.

(4) Her dersin başarı notları, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen ve akademik takvimde
belirtilen bir tarihe kadar, öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildi-
rilir.

(5) Yarıyıl sonu sınav kağıtları iki yıl süre ile muhafaza edilir. Bu süreden sonra sınav
kağıtları imha edilir.

(6) Yarıyıl başarı notunun verilmesinde, yarıyıl sonu sınav sonuçları, ara sınav sonuçları,
yarıyıl içi çalışmalar ve derslere devam değerlendirmede göz önünde tutulur. Değerlendirme
ağırlıklarının belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkili olup bu düzenlemeyi yarıyıl başında
derse kayıtlı öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(7) Yarıyıl sonu sınavlarından ve bütünleme sınavlarından birine veya birkaçına hastalık
veya başka nedenlerle katılamayan ve katılamayacak olan öğrenciler, durumlarını sınavı izleyen
ilk işgünü bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne/yük-
sekokul müdürlüğüne/fakülte dekanlığına bildirmek zorundadırlar. Mazeretler, ilgili yönetim
kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Mazereti kabul edilenlere, ilgili öğretim elemanı
tarafından mazeret sınavı verilir veya onun yerine geçecek bir çalışma yaptırılır.

(8) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye
uygulanacak işlem, ilgili bölüm tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarına, notların ilan tarihinden itibaren

bir hafta içinde, ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne/yüksekokul müdürlüğüne/fakülte de-
kanlığına yazılı olarak başvurup maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Başvurular, ilgili öğ-
retim elemanının gerekçeli ve belgelendirilmiş değerlendirmesi esas alınarak ilgili yönetim ku-
rulları tarafından incelenerek iki hafta içinde sonuçlandırılır ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir.

Notlar ve işaretler
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değer-

lendirmelerin sonunda, o dersin öğretim elemanı öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri
ile değerlendirir.

a)
NOTLAR             AĞIRLIK          
AA Pekiyi 4.00
BA İyi-Pekiyi 3.50
BB İyi 3.00
CB Orta-İyi 2.50
CC Orta 2.00
DC Orta-Zayıf 1.50
DD Zayıf 1.00
F Başarısız 0
P Geçer
AP Yeterlik
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(2) F notu, öğrencinin dersten başarısız olduğunu gösterir. Bu notu alan öğrenciler, ders
zorunlu ise ilk açıldığında veya Senatoca belirlenen yarıyılda tekrarlarlar. Bu ders seçmeli ders
ise, öğrenciler danışmanlarının uygun göreceği bir başka dersi alabilirler. O ders programdan
çıkarılmış ise öğrenci bunun yerine ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir dersi
alır.

(3) P notu, mezuniyet için gerekli olup ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dersin
kredisi, mezuniyet kredisine dahil edilir.

(4) AP notu, öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir. Muafiyet şartı, ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenir.

(5) Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları ise, aşağıdaki işaretlerle izlenir:
a) I Eksik; öğretim elemanınca, eksiği tamamlaması için süre tanındı.
b) R Dersi tekrar ediyor.
c) W Dersten zamanında çekilmiş.
ç) NC Kredisiz.
d) NP Yarıyıl sonu sınavına girmedi.
e) NGR Not bildirilmedi.
(6) I işareti: Rapor, proje gibi dersin gereklerini, zorunlu nedenlerle zamanında yerine

getiremeyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksik, yarıyıl sonu sınav dönemi bitiminden en
fazla iki hafta içinde giderilir. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin o ders ile
ilgili notu F’ye dönüşür.

(7) R işareti: Dersin F notu ya da başka nedenlerle tekrarlandığını gösterir.
(8) W işareti: Bu işaret kayıtlı bulunduğu bir dersten danışman görüşü alarak akademik

takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan çekilen öğrenciye verilir.
(9) NC işareti: Program uyarınca veya danışmanın ve ilgili öğretim elemanının onayı

ile kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Bu derslerin kredi ve notları, ortalama hesaplarına
dahil edilmez.

(10) NP işareti: Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Öğrenci bütünleme
sınavına girme hakkı bulunmasına rağmen, bütünleme sınavına girmezse bu işaret F’ye dönüş-
türülür. Ancak yarıyıl içi çalışmaların ağırlıklı olarak değerlendirildiği derslerde yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için ilgili öğretim elemanı yarıyıl sonu/bütünleme
sınav notunu sıfır kabul ederek farklı bir harf notu takdir edebilir ve bu notu NP yerine işlenmek
üzere akademik takvimde yer alan bütünleme sınav notlarının girildiği son tarihe kadar Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(11) NGR işareti: Yarıyıl sonu sınavı sonunda notu bildirilmeyen dersler, öğrenci ka-
yıtlarında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu işaretle belirlenir.

Not ortalamaları ve başarı durumları
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları not ortalamalarıyla belirlenir. Not or-

talamaları, öğrencilerin izledikleri derslerden aldıkları notların, zorunlu ve seçmeli derslerden
alınan F notu dahil, ağırlıklı ortalamasıdır. Öğrenciler için her yarıyıl sonunda o yarıyıl aldıkları
dersler için Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) ve aldıkları tüm dersler için Genel Not Ortalaması
(GNO) hesaplanır. Öğrencinin not çizelgesinde bu ortalamalar İngilizce kısaltmaları olan sırası
ile SPA ve GPA olarak belirtilir.

(2) Öğrencinin genel başarı durumu GNO’suna göre belirlenir. GNO’su 2.00 ve üze-
rinde olanlar başarılı sayılır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce DD
ve DC aldıkları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üzeri not alınan dersler tekrarlanmaz.
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(3) GNO’su 2.00’ın altındaki öğrenciler başarısız olarak kabul edilir; başarısız öğren-
ciler sınamalı (1.50≤ GNO <2.00) veya tekrarlayan (GNO <1.50) durumdaki öğrencilerdir. Bu
durumların tanımı ve bu durumdaki öğrenciler için DD, DC notlarını aldıkları derslerin zorunlu
tekrarlanması hususu, Senato tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.

(4) Çift diploma programındaki öğrenciler, hem Işık Üniversitesinin isterlerini, hem de
diğer Üniversitenin isterlerini yerine getirmek zorundadırlar.

(5) Tekrar edilen dersten alınan son not, GNO’suna dahil edilir.
Notların açıklanması
MADDE 26 – (1) Yarıyıl sonu notları, sadece Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca du-

yurulur.
(2) Notlarda herhangi bir maddi hata olması halinde ilgili öğretim elemanı hatayı, ge-

rekçeli bir yazıyla, dersle ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne/yüksekokul müdürlüğüne/
fakülte dekanlığına en geç izleyen yarıyılın kayıt döneminin başına kadar bildirmek zorundadır.
Bu tarihten sonra not düzeltmesi yapılamaz. Hatanın düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulunun
alacağı karara bağlıdır. Bu karar izleyen yarıyılın geç kayıt süresinin bitiminden en az üç gün
önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzinler

İzinli sayılma
MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından be-

lirlenen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin veri-
lebilir. İzin istekleri zorunlu nedenler dışında gerekçeleri ile her yarıyıl ders ekleme bırakma
süresinin son gününe kadar yapılır. İzinli sayılan öğrenci üniversiteye devam edemez ve izinli
olduğu yarıyılı izleyen dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez. İngilizce Hazırlık Prog-
ramındaki öğrencilerin izin dilekçeleri, İngilizce Yabancı Dil Programı Başkanlığının görüşü
doğrultusunda ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. İzinli ayrılmayla ilgili işlemler
Üniversitenin İzinli Ayrılma ve İlişik Kesme Yönergesi uyarınca yürütülür.

(2) Hastalık, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden ön-
görülemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde
ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci,
yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

(3) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği
tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav döne-
mindeki hakları saklı kalır.

(4) Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana
çıkmasından itibaren en geç on beş gün içinde, ilgili meslek yüksekokuluna/yüksekokula/fa-
külteye başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(5) Öğretim süresince, öğretim süresine sayılmadan bir önlisans öğrencisine toplam
olarak en çok iki yarıyıl, bir lisans öğrencisine toplam olarak dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak,
bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde, Yönetim Kurulu kararı
ile iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı öğretim
süresine sayılmadan izin verilmesini gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencinin sağlıkla ilgili mazereti,
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b) Beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve öğrencinin geçimini etkileyen hastalık, ölüm,

tabii afet veya benzeri durumlar ile ilgili mazereti,

c) Öğrencinin belgelendirilmiş ekonomik nedenlere bağlı olarak eğitim ve öğretimine

zorunlu olarak ara vermesi,

ç) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu

askere alınması,

d) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin bağlı olduğu disiplin yönetme-

liği maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen

mahkumiyet hali.

(7) Yukarıda belirtilen nedenlerle başvuruda bulunan öğrencilere verilecek izinler, ka-

rarda belirtilmek suretiyle öğretim süresinden sayılmaz. Bu nedenler dışında verilen izinler sü-

reden sayılarak verilir.

(8) Bu maddede belirtilen mazeretler dışında bir nedenle izin talebinde bulunan öğren-

cilerin durumu ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından karara

bağlanır.

İzinli sayılamayacaklar

MADDE 28 – (1) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkum olan veya

resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik

kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır ve bu süre öğretim sü-

resinden sayılmaz.

İzinden dönüş

MADDE 29 – (1) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak, öğre-

nimlerine kaldıkları yerden devam eder. Toplum sağlık ve güvenliğini tehdit edici hastalık ne-

deni ile sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, sağlık durumlarının düzeldiğini, yine sağlık raporu

ile belgelerler.

(2) İki yarıyıl izin almış öğrencilerin ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek

istemeleri halinde, İngilizce Hazırlık Programındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili meslek yük-

sekokulu müdürlüğüne/yüksekokul müdürlüğüne/fakülte dekanlığına başvurmaları gerekir.

Hastalıklar

MADDE 30 – (1) Üniversite tarafından, öğrencilerin sağlık hizmetleri ile ilgili olarak

belirlenen ilke ve kurallara göre rapor alan öğrenci, raporun alındığı tarihten itibaren bir iş

günü içinde, Üniversitenin Sağlık Merkezi tarafından verilen veya onaylanan raporunu ve istenen

diğer belgeleri mazeret dilekçesi ekinde ilgili meslek yüksekokul müdürlüğüne/yüksekokul

müdürlüğüne/fakülte dekanlığına teslim eder. Mazeret dilekçeleri komisyon veya ilgili yönetim

kurulu tarafından değerlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diplomalar

Diploma verilme şartı

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya

hak kazanır.
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(2) Azami süresini doldurmamış ve tüm derslerini tamamlamış olup da, en çok iki ders-

ten F notu bulunan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile Senato Uygulama Esaslarında

belirtilen sınav hakları tanınır.

(3) Bu imkandan yararlanma süresi ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Bu süre,

izleyen yarıyılın derslere kayıt dönemini aşamaz. Süre sonunda başarılı duruma gelen öğrenci,

diploma almaya hak kazanır. Başarılı olamayan öğrenci, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine

göre o dersi veya dersleri tekrarlar.

(4) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için

son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için verilecek sınav hakları 2547 sayılı

Kanunun 44 üncü maddesine ve Senato Uygulama Esaslarına göre uygulanır.

(5) Azami öğrenim süresini doldurmamış, izledikleri programdan mezuniyet için gerekli

bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde, genel not ortalaması (GNO) 2.00’nin altında olan

öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla iki DD veya DC notlu ders için Senato Uygulama

Esaslarında belirtilen sınav hakları tanınır.

(6) Azami süreler sonunda izledikleri programdan mezuniyet için gerekli bütün ders-

lerden geçer not aldıkları hâlde gerekli not ortalamalarını sağlayamayan öğrencilere verilecek

son sınıf sınav hakları 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine ve Senato Uygulama Esaslarına

göre uygulanır.

(7) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere

verilecek sınav hakları 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine ve Senato Uygulama Esasla-

rına göre uygulanır.

Lisans öğrencilerine önlisans diploması verilmesi

MADDE 32 – (1) Lisans programlarının ilk dört veya daha fazla yarıyılın bütün ders-

lerini ya da programlarının toplam kredisinin en az yarısını en az 2.00 ile tamamlamış olup,

lisans öğrenimini bitirmeden Üniversiteden ayrılan öğrencilere, başvuruları üzerine Üniversi-

tenin Önlisans Diploması verilir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Üniversitenin meslek yük-

sekokullarında dört yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu

ve öğrenim görmüş olduğu bölüm/program belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir.

Üniversitenin yüksekokullarında/fakültelerinde, sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamam-

layan öğrencilere, yüksekokul/fakülte ve öğrenim görmüş oldukları bölüm ve program belir-

tilmek suretiyle, lisans diploması verilir. Mezuniyet ortalaması hesaplanırken kredili ve notlu

alınan derslerin tümü hesaba katılır. Lisans öğrenimlerini en çok dokuz yarıyılda tamamlayan,

önlisans öğrenimlerini en çok beş yarıyılda tamamlayan öğrencilerden, GNO’su 3.50 veya daha

fazla olanlar yüksek onur ve GNO’su 3.00-3.49 olanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını

belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler yüksek onur ya da onur listelerine alınamaz-

lar.
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(3) Çift Anadal Programı mezunlarının alacakları diplomalar ve diğer hususlara ilişkin

şartlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(4) Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden ve Yandal Programını tamam-

layan öğrencilere yandal sertifikası verilir.

(5) Çift Anadal ve Yandal Programlarından mezun olan öğrencilerin yüksek onur ve

onur listelerine alınma şartları Senatoca düzenlenir.

(6) Diplomalar bölüm ve program adıyla düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ilişiğini kesmek isteyen öğrenciler,

bir dilekçe ile şahsen ya da noter tasdikli vekâlet verdikleri bir kişi aracılığı ile Rektörlüğe

yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine ilişiği kesilen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu

gösteren bir belge, girişte Üniversiteye teslim ettiği diploması ve diğer belgeleri verilir. İlişiği

kesilen öğrencinin öğretim ücret iadesi ile ilgili işlemler Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yürütülür.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş söz konusu olduğunda, yatay geçiş

yapılan yükseköğretim kurumunun, öğrencinin belgelerini Üniversiteden talep etmesi üzerine

YÖK kararı uyarınca öğrencinin başvurusu olmaksızın ilişiği kesilir.

Anlaşmalı yurt dışı üniversitelere giden öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan anlaşma-

lara göre, yurt dışındaki üniversitelere gitmek isteyen öğrencilere Üniversite tarafından bir

veya iki yarıyıl süre ile izin verilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder

ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda

aldığı dersler ve bu derslerden aldığı başarı notlarının, Üniversitedeki başarı durumuna nasıl

yansıtılacağı Senato tarafından hazırlanan not dönüşüm tabloları kullanılarak belirlenir.

Disiplin

MADDE 36 – (1) Öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Resim ve müzik gibi güzel sanat alanları dışındaki alanlarda, yüksek lisans prog-

ramlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/ana sanat dalınca

uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden

en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya

uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans başvurusu

kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için  ALES puanının %50’si, lisans not orta-

lamasının %30’u ile yabancı dil puanının %20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki aday-

ların sıralaması yapılır.  Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından

eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil

puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır (0) olarak alınır. Eşitlik duru-

munda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.”

“c) Yüksek lisans eğitimini yabancı dille yapan anabilim dallarında YDS veya Üniver-

sitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sı-

navlarına girmek zorunlu olup alınması gereken asgari puan ve koşullar anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde yüksek lisans prog-

ramlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/ana sanat dalınca

uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına

başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalama-

sının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına

göre yapılır.  Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası kurul tarafından eş değerliği

kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan

adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır (0) olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük

olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.

Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/1/2013 28539

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/10/2013 28798
2- 22/11/2013 28829
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OSTEOARKEOLOJİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve

Araştırma Merkezi'nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini

(IST-OSAMER),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Osteoarkeolojik çalışmalara ilişkin strateji, proje, program ve organizasyon önerileri

geliştirmek, bunların uygulanmasına ilişkin faaliyetleri planlamak, geliştirmek, koordine ve

kontrol etmek.

b) Osteoarkeoloji konusunda öğrenci, mezunlar ve çalışanların yetenek, bilgi ve beceri

ile Üniversite ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlamak ve

bilimsel araştırmalara yön vermek.
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c) Yapılan bilimsel çalışma ve faaliyetler doğrultusunda elde edilen bilgi ve tecrübelerin

aktarımı amacıyla tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapmak.

ç) Yürütülen kazı çalışmalarına ve Üniversite bünyesinde yürütülecek tez çalışmalarına

destek vererek bilimsel katkıda bulunmak ve teşvik etmek.

d) Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve uzmanlarla işbirliği yapmak,

ilişkiler kurmak ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osteoarkeolojinin tanıtım ve bilgilendirmesini yapmak.

b) Arkeolojik kazı alanlarından merkeze gönderilen arkeozoolojik kemik, boynuz, diş,

kavk ve sair kalıntılarının bilimsel incelemesini yapmak, korumak ve bu konuda yapılacak ça-

lışmalara destek vermek.

c) Laboratuvar ve kazı çalışmalarına katılmayı teşvik etmek.

ç) Osteoarkeolojik çalışmaların uygulanabilirliğini arttırmak, bu konularda projeler ge-

liştirmek.

d) Arkeozoolojik malzemelerin Merkez bünyesine aktarımını sağlamak.

e) Amaçları doğrultusunda konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar

düzenlemek ve yayınlar yapmak.

f) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 − (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 − (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür

yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda

ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak.
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c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları

bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından

görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir top-

lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yö-

nünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen en çok yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine

toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete ica-

bet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 − (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.
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Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 − (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI GÜVENLİK ÇALIŞMALARI VE 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Ça-

lışmaları ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, ça-

lışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Çalışmaları

ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: MEF Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

22 Temmuz 2015 – Sayı : 29422                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası güvenlik ve savunma konularında dün-

yada meydana gelen gelişmeleri düzenli bir şekilde ve güvenilir kaynaklardan takip etmek, bu
gelişmelerin içinde bulunduğumuz coğrafyanın ve ülkemizin güvenliği, savunması ve dış iliş-
kileri bakımından ne gibi etkileri olabileceği hakkında disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel
çalışmalar yürütmek ve geleceğe yönelik isabetli öngörülerde bulunmaya zemin teşkil edecek
nitelikte stratejik araştırmalar yaparak Üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1)  Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek

için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplo-

masi, siyasi tarih, askeri stratejiler, savunma sanayi ve benzeri konularda araştırmalar yapmak
ve bunları ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri
faaliyetlerde bulunmak suretiyle kamuoyuna duyurmak.

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi
veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak
çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak ya-
ratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak.

c) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, uluslararası güven-
lik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplomasi, savunma sanayi vb. ko-
nularda meydana gelen gelişmeleri analiz edebilecek donanımı sağlamayı hedefleyen eğitim
çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları,
ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek.

ç) Uluslararası hukuk alanında gelişen normları, ikili veya çoklu uluslararası anlaşma-
ların gelişim süreçlerini izlemek, uygulanmalarını ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları takip
ederek bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

d) Uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplo-
masi, siyasi tarih, askeri stratejiler, savunma sanayi vb. konularda araştırma yapmaya elverişli
nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kur-
mak; Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak.

e) Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan araş-
tırmacıları uluslararası güvenlik, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, dış politika, diplo-
masi, siyasi tarih, askeri stratejiler, savunma sanayi ve benzeri konularda çalışmalar yapmaya
özendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından

veya Üniversite dışından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Mü-

dür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulu-

namaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yar-

dımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de

sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato ta-

rafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,

kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Müdürün

çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanları için öneri geliştirmek ve Rektör onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektör ona-

yına sunmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite

içinden veya dışından toplumda yer etmiş seçkin isimlerden oluşturulur. Danışma Kurulu en

çok on kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yılda en az bir

kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak ve iş-

birliğini sağlamakla yükümlü Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda

görüş ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta amirliği

MADDE 16 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG/2013-5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG/2015-6)

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayaçlar

Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5)’in 6 ncı  mad-

desinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Toplantılar, komisyon tarafından belirlenen bir takvim uyarınca yılda 1 defa ger-

çekleştirilir. Gerek görülmesi halinde, Bakanlığın talebi üzerine de toplantı yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Temmuz 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29422 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2013/299 

KARAR NO : 2014/84 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/03/2014 

tarihli ilamı ile 5237 S.TCK.141/1,35/1-2,31/3,62,50/3,50/1-a,52/1-2,52/4,63 maddesi gereğince 

2000-TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ve CMK. 231 maddesi uyarınca Hükmün 

Açıklanmasının geri bırakılmasına, SSÇ.nin 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, bu 

süre içerisinde suça sürüklenen çocuk hakkında tedbir uygulanmasına yer olmadığına dair karar 

verilen SSÇ. Osman Gençosmanoğulları hakkındaki dosyada müşteki olarak bulunan Iulian ve 

Silvia kızı 1992 Moldova doğumlu ANA MARİA LEŞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur.  6460 

—— •• —— 

Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO  : 2015/10135 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARİHİ  : 22/02/2010 

SANIK  : Mustafa BULUT: 46318653422 T.C. Kimlik numaralı, Selahaddin ve 

Hatice oğlu, 1982 d.lu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Berçenek Mah/Köyü cilt no: 78, Aile sıra 

no: 17, Sıra no: 33'de nüfusa kayıtlı, Ziya Gökalp Mah. Mehmetçik Cad. No: 38 İç Kapı No: l 

Başakşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eder. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 12/02/2013 gün ve 2011/380 Esas - 2013/42 Karar sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine 

eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 

tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 

maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığının bozma isteyen 30/05/2014 gün ve 11/2013/140972 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 

edilmiş sayılacağı ilan olunur. . 6614/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YEREL ALAN AĞI  

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz İkmal Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Yerel Alan Ağı Malzemesi, ihtiyaç sahibi 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 Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (140.-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 ile Ofis 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, 04/08/2015 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan 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. 

 6667/1-1 
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İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

SIRA NO MALZEME/HİZMETİN CİNSİ 

1 Liebherr LR634 Marka İş Makinası Yedek Parça 

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen Liebherr LR634 

markalı iş makinası yedek parçası idari şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve 

açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.  

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İdari Şartname bedeli 100,00-TL olup Uluslararası Programlar Sistemler Yönetimi 

Müdürlüğü Lojistik Biriminden temin edilebilecektir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 13 Ağustos 2015 saat: 11:00’a kadar Türk Kızılayı Cad. 

No:6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Uluslararası Programlar Sistemler Yönetimi 

Müdürlüğü’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 14 Ağustos 2015 günü saat 11.00’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. 6666/1-1 

—— • —— 

TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT MT 15000, MT 30000 TİPİ TREN SETLERİ İLE 

DİZEL JENERATÖR VAGONLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/92114 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

    adı ve miktarı : 4 Kalem Muhtelif Filtre 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 02/09/2015 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6665/1-1 
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2015/2016 YILI KAMPANYA DÖNEMİ KİREÇ OCAĞI TAHMİL-TAHLİYE  

VE TEMİZLİK İŞLERİ İLE MEYDAN PERSONEL HİZMETLERİ İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt no  : 2015/90341 

1 - İdarenin:  

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0(276) 231 14 91 - 0(276) 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2015-2016 Kampanya Dönemi tahmini 100 gün süreli 

Kireç Ocağı Tahmil-Tahliye ve Temizlik İşlerini 

yürütebilmek için her vardiyada 8 işçi olmak üzere (gündüz 

vardiyası 9 kişi) 3 vardiyada toplam 25 kişi (± % 20) 

çalışacaktır. 2015-2016 Kampanya Dönemi tahmini 110 

gün süreli Meydan Personel Hizmetlerini yürütebilmek 

için her vardiyada 7 işçi olmak üzere (gündüz vardiyası 9 

kişi) 3 vardiyada toplam 23 kişi (± % 20) çalışacaktır.  

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 04.08.2015 - Salı günü saat 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve/veya özel sektörde sözleşme kapsamında, benzer 

usul ve yöntemlerle yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını kapsayan işler kabul 

edilecektir. 

7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, 04.08.2015 Salı günü saat 14:30’e kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

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

Bu ihalede kısmi teklif verilemez.  

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

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

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6617/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuya Kılıçdede Mahallesi, F36b.22c.1a-F36b.22c.1b 

pafta, 9749 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 23.021.29 m². arsa üzerinde boş durumda mevcut 

bulunan (zemin+10) katlı B2-1 blokta (2+1) konut tipindeki brüt 82.00 m². yüzölçümlü, İhale 

Şartnamesinde Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No; Niteliği, Eklentisi, Arsa Payı, Brüt 

Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı 

konutların, belirlenen fiyatlar üzerinden, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık Teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, 

belirlenen satış fiyatları üzerinden 31.12.2015 tarihine kadar satışı yapılacaktır. 

3 - Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve 

İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir. 

4 - Söz konusu konutların ihalesi 13.08.2015 Perşembe günü Saat: 16.00’da Büyükşehir 

Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine 

istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır. 

5 - İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.  

A) İstekli gerçek kişi ise: 

a) Nüfus Cüzdanı Sureti, 

b) İkametgâh Belgesi, 

c) Noter Onaylı İmza Sirküsü, 

d) Vekâleten katılıyorsa vekâletname ile vekâlet verenin ve verilenin imza sirküleri veya 

yetkili olduğuna dair belge, 

e) Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge, 

g) Adres beyannamesi, 

B) İstekli tüzel kişi ise: 

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen 

faaliyette olduğuna dair belge, 

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter 

onaylı vekâletname ve imza sirküleri, 

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi, 

d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen 

değerler) 

e) Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına 

dair belge, 

C) Ortak girişimci ise: 

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında 

belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi, 

6 - Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü 

olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. 
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Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve 

evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. 

İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 16.00’ya kadar sıra numaralı makbuz 

karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)’ da verebileceklerdir. 

İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak 

teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve 

kesin teklif olarak kabul edilir. 

Ayrıca istekliler isterlerse ihale saati olan 16.00’ya kadar komisyon başkanlığına ulaşmış 

olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak 

düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile 

göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 

kesin teklif olarak kabul edilir. 

7 - Söz konusu konutların 29.09.2005/25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına 

Dair Yönetmelik uyarınca peşin ve % 50’si peşin, kalanı 24 ay taksitler halinde (Samsun 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.04.2014 tarih ve 8/115 sayılı kararına istinaden % 1 vade 

farkı uygulanacak, Peşin ve vadeli satışlarda 5615 Sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca KDV 

alınmayacaktır.) ödenmek üzere şartname ve eklerinde yazılı olduğu şekilde uygulanacaktır. 

8 - Söz konusu konutlara (Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No, Niteliği, 

Eklentisi, Arsa Payı, Brüt Alanı (m².), Konut Tipi, Peşin Muhammen Satış Bedeli ile % 50’si 

peşin 24 Ay Taksitli Muhammen Satış Bedeli, Geçici Teminatı) ait liste Şartname ve eklerinde 

görülebilecektir. 6528/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/ 16-1. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3,75 TL. ile en çok 85.200 TL. arasında değişen; 29/07/2015 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 TL. en çok 8.520 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Piroteknik Madde Çatapat ve Torpil, Cep telefonu aksesuar ve 

aksamı, kol saati, to parçaları, elektrik ve elektronik eşya, ayakkabı, çakmak, dikiş makinası ve 

aksamları, kumaş, giyim eşyası, hurda bakır, av tüfeği malzemesi vb. 170 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No:20 Şehitkamil/GAZİANTEP adresindeki 

Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonunda 30/07/2015 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 0 342 337 33 80-81 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah 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. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6651/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Elbistan Organize Sanayi Bölgesine ait, 1. 

Etap YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  

b) Yapılacağı yer : Elbistan / KAHRAMANMARAŞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli 

    (2015 Tedaş B.F. ile) : 1.320.000.-TL 

f) Geçici Teminatı :      92.400.-TL 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad.  

No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/08/2015 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

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

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

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü - ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Elbistan 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No: 12 

Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6596/2-2 
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SEKSİYONER (AYIRICI KONTAK) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: SEKSİYONER (AYIRICI KONTAK) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/88961 

Dosya no : 1522067 

1 - İDARENİN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) - Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - İHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Seksiyoner (Ayırıcı Kontak): 1 kalem (150 adet) 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

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

3 - İHALENİN: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 31/08/2015 Pazartesi günü Saat: 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) 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. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, genel toplamda en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 31/08/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 6529/1-1 
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E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/88734 

Dosya No : 1527066 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 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 : E.H. Yükleyici yedekleri paleti (pabuç hariç): 2 kalem 

b) Teslim Yeri : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır./ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 24.08.2015 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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, 

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, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen 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) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) 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 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve şartnameler 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.08.2015 PAZARTESİ günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 6530/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvanı 

belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar 

doğrultusunda Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 

internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu ile üç adet 

fotoğraf, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve doktora 

diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca 

araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım dosya halinde ve ayrıca 6 

adet CD ortamında vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis 1 

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama 1 

 6618/1-1 

—— • —— 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı 

Yasanın 26. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 

başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine 

özgeçmişlerini,  1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan 

diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel 

yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını 

ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosya hazırlayıp ekleyerek 

Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuracak olan adayların;  Şehir ve Bölge 

Planlama Alanında uluslararası yayınlarının olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın 

tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADET 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör 1 

 6663/1-1 

—— • —— 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Kaldırılması 

Sortaş Madencilik İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesi gereğince verilen ve 

02/05/2015 tarih ve 29343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile 

bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi, Kamu İhale 

Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 2015/MK-251 sayılı kararı gereğince Bakanlık Makamı’nın 

14.07.2015 tarih ve 659-6509 sayılı Olur’u ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

İlan olunur. 6671/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr 

internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.  

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile 

denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden 

öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Anabilim/Anasanat Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

İç Mimarlık Prof. 1 

Mimarlık Lisans kökenli olmak, Yüksek 
Lisansını İç Mimarlık, Doktorasını 
Endüstri Ürünleri Tasarımında yapmış 
olmak, Doçentliğini Tasarım (Mimarlık) 
Bilim alanından almış, Mekan Tasarımı, 
Yapı Donatımı ve Tesisatı, Aydınlatma 
Tasarımı, Tasarım ve Yaratıcılık 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

Bina Bilgisi Prof. 1 

Mimarlık Lisans kökenli olmak, 
Doktorasını Mimari Tasarım alanında 
yapmış olmak, Mimarlık Eğitimi 
konusunda araştırma ve yayın yapmış 
olmak, Bina Bilgisi alanında en az 25 
yıllık eğitim deneyimi sahibi olmak. 

Yapı Bilgisi Prof. 1 

Mimar Kökenli olmak, Yüksek Yapıların 
Taşıyıcı Sistem ve Yapım Teknolojileri 
ile Sürdürülebilir Yüksek Yapılar 
konularında uzman ve yayınları olmak. 

 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

Anabilim/Anasanat Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

Analiz ve Fonksiyonlar 
Teorisi 

Doç. 1 
Operatör Teorisi konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Cebir ve Sayılar Teorisi Doç. 1 
Gruplar Kuramı konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Matematiğin Temelleri ve 
Matematik Lojik  

Doç. 1 
Modeller Kuramı konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Uygulamalı İstatistik Doç. 1 
Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bilgi 
Kriterleri konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

 
İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI 

Anabilim/Anasanat Dalı Unvanı Adet Açıklamalar 

Piyano-Arp-Gitar Doç. 1 

Piyano Sanat Dalında görevlendirilmek 
üzere; en az 10 yıl bir Devlet 
Konservatuvarında ders vermiş olmak, 
Beethoven Sonatları ile ilgili ayrıntılı 
çalışma yapmış olmak, yurtiçi ve 
yurtdışında çok sayıda konser vermiş olmak. 

 6647/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Hukuk, İktisadi ve İdari 

Bilimler, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim 

Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent 

kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 

fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 

diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 

dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi  Bölüm  

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Hukuk - 
Anayasa 

Hukuku 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Anayasa 

Hukuku Anabilim 

Dalında almış olmak, 

bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Mühendislik 
İnşaat 

Mühendisliği 
Geoteknik 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Geoteknik 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

(İngilizce) 

Siyaset 

Bilimi 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Sosyoloji 

Anabilim Dalında almış 

olmak, Göç Politikası 

ve Yönetimi, Sosyal 

Politika ve Siyasal 

İktisat alanlarında 

çalışmaları bulunmak 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik 

Tasarımı 

Grafik 

Tasarım 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Grafik 

Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Uluslararası 

Ticaret 

(İngilizce) 

Uluslararası 

Ticaret 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Avrupa 

Birliği Anabilim 

Dalında almış olmak, 

Uluslararası iktisat, 

Avrupa Birliği 

Ekonomisi, Yabancı 

Doğrudan Yatırımlar 

konusunda çalışmalar 

yapmış olmak 

 6646/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.  

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmak şartıyla: 

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans 

diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin 

açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette 

CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans 

diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz 

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; 

Profesörler müracaat edemezler. 

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve 

anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 

lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli),  varsa yabancı dil 

sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı    

(1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı 

Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) 

fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin 

yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 

çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 

belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan 

diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.) 

Yayın Tarihi : 22.07.2015 

Başvuru Tarihi : 22.07.2015 

Son Başvuru Tarihi : 05.08.2015 
 

 BİRİMİ 
BÖLÜMÜ/ANABİLİM 

DALI UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTLARI 

1 

Fen 

Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü Türk Halk Edebiyatı 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Türk Halk Edebiyatı alanında 

çalışmaları olmak. 

2 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Radyoloji Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Girişimsel onkoloji konusunda 

özellikle radyofrekans ablasyon, 
mikrodalga ablasyon, tümör 

embolizasyon konularında çalış-

maları olmak. 

3 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Doçent 2 1 

İskemik sistolik kalp yetmezliğinde 
intrakoroner kök hücre nakli 

konusunda çalışmaları olmak. 

4 
Eğitim 

Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Fen 

Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 
alanında doktorasını yapmış 

olup, bilimin doğası öğretimi 

konusunda çalışmaları olmak. 

 6648/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana 

konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile 

birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL 

adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en 

son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 

1 - Dilekçe,  

2 - Özgeçmiş,  

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-

kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 

tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki 

diğer faaliyetlerin listesi  

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Doçent 1 

Consumer behavior, Integrated Marketing 

Communication, Applied Quantitative 

Research Methods, Organizational Theory, 

Production and Operations Management, 

Social Media Management, Text Mining 

konularda ders vermiş olmak, araştırma 

yapmış olmak 
 

Başvuru adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/İSTANBUL 6670/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan 

Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de 

belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık 

ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri 

alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, 

yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri 

ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 

eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), 

Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: 

yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) 

ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 

adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent 

kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b)/2 gereğince, Yabancı Dil 

(İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında 

duyurulacaktır.  

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 

Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 

Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 

başvuru tarihi 05 Ağustos 2015’tir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

*İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 

 

FAKÜLTE 

ADI BÖLÜM ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Doktora derecesini Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği 

alanında almış olmak. Devreler 

ve Sistemler, Kontrol, İşaret 

İşleme, Yapay Sinir Ağları 

alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış, proje yürütme 

deneyimi ve yurtdışında 

akademik iş tecrübesine sahip 

olmak. 
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FAKÜLTE 

ADI BÖLÜM ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım  

Mühendisliği 

Bölümü  

Doç. Dr. 1 

Yüksek Lisans ve Doktora 

derecelerini Elektrik ve 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında almış olmak. Yazılım 

Proje Yönetimi, İnsan-

Bilgisayar Etkileşimi, Yapay 

Sinir Ağları alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış, 

proje yürütme deneyimi ve 

yurtdışında akademik iş 

tecrübesine sahip olmak. 

İletişim  

Fakültesi 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Bölümü 

Doç. Dr. 1 

Doktora derecesini Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım alanında 

almış olmak. Kurumsal İletişim, 

Sosyal Medya ve Halkla 

İlişkiler alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri  

Mühendisliği 

Bölümü 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yüksek Lisans, Doktora 

derecelerini Endüstri 

Mühendisliği alanında almış 

olmak. İş Etüdü, Ergonomi, İş 

Güvenliği, Üretim Planlaması 

alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış, proje yürütme 

deneyimi ve yurtdışında 

akademik iş  tecrübesine sahip 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar  

Mühendisliği 

Bölümü 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yüksek Lisans, Doktora 

derecelerini Bilgisayar 

Mühendisliği ve Matematik 

alanında almış olmak. Veri 

Madenciliği, Ağ Güvenliği, 

Mobil/Kablosuz İletişim 

Sistemleri, Web Programlama 

alanlarında eğitim, araştırma ve 

yayınlar yapmış, proje yürütme 

deneyimi ve yurtdışında 

akademik iş tecrübesine sahip 

olmak. 
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FAKÜLTE 

ADI BÖLÜM ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mühendislik 

Fakültesi 

Enerji 

Sistemleri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yüksek Lisans ve Doktora 

derecelerini Makine 

Mühendisliği alanında almış 

olmak. Isı Transferi, Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği, Rüzgar 

Enerjisi alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış 

olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık  

Bölümü 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yüksek Lisans derecesini 

Mimarlık ABD, Proje ve Yapım 

Yönetimi, Doktora derecesini 

Yapım Ekonomisi alanında 

almış olmak. Yapım Bilgisi, 

Mimari Proje alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış, 

yurtdışında akademik iş 

tecrübesine sahip olmak. 

Hukuk  

Fakültesi 

Uluslararası 

Kamu Hukuku 

A.B.D. 

Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Yüksek Lisans derecesini 

Uluslararası Hukuk, Doktora 

derecesini Kamu Hukuku 

alanında almış olmak. İlgili 

alanlarda araştırma ve 

çalışmalar yapmış olmak. 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Grafik  

Tasarım  

Bölümü 

Yrd. Doç. 1 

Yüksek Lisans ve Sanatta 

Yeterlik derecelerini Grafik 

Tasarım alanında almış olmak. 

Web Tasarımı, Hareketli ve 3B 

Görüntü Grafiği, Görsel 

Tasarım Programları alanlarında 

uzmanlaşmış ve akademik iş 

tecrübesine sahip olmak. 

 6580/1-1 
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İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş 

olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 

öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme 

Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 

fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 

diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik 

belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve 

Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir 

Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki 

gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular 

kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr  internet adresinden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

TIP 
FAKÜLTESİ 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Anatomi 
Doçent 1 

 
Yrd. Doçent 1  

Dâhili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Profesör 1  

Doçent 1 
Çocuk Gastroenterolojisi yan 
dal uzmanı olmak 

Doçent 1 
Çocuk Endokrinolojisi yan dal 
uzmanı olmak 

Yrd. Doçent 

1  

1 
Çocuk Hematolojisi yan dal 
uzmanı olmak 

Çocuk ve 
Ergen Ruh 
Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Yrd. Doçent 1 
Alanında yurt dışında en az 2 
yıl çalışmış olmak 

İç Hastalıkları 

Profesör 1 
Endokrinoloji yan dal uzmanı 
olmak 

Doçent 1 
Endokrinoloji yan dal uzmanı 
olmak 

Yrd. Doçent 1 
Endokrinoloji yan dal uzmanı 
olmak 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 
Laparoskopik onkoloji konu-
sunda deneyimli olmak 

Doçent 1 
Perinatoloji yan dal uzmanı 
olmak 

Yrd. Doçent 1 
Perinatoloji yan dal uzmanı 
olmak 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 

Profesör 1 
 

Doçent 1  

Yrd. Doçent 1  

Plastik ve 
Rekonstrüktif 

Cerrahi 

Profesör 1  

Doçent 1  

Üroloji 

Profesör 1  

Doçent 1  

Yrd. Doçent 1  
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Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

Yazılım 

Mühendisliği 
 

Doçent 1 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Elektrik/Elektronik 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Bilimleri Bölümlerinin birinden 

lisans diplomasına sahip olmak; 

Yazılım Mühendisliği ile ilgili 

bir konuda doktora yapmış 

olmak. 

Yrd. Doçent 1 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
 Yrd. Doçent 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünde lisans diplomasına 

sahip olmak; Bilgisayar 

Bilimleri veya Bilgisayar 

Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. Robotik 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Elektronik ve 

Haberleşme 
 Yrd. Doçent 1 

Elektrik, Elektronik veya ilgili 

bölümlerden birinde doktora 

yapmış olmak. Telekomünikasyon 

(Haberleşme) alanında çalışmaları 

bulunmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 
 

Profesör 1 
Endüstri Mühendisliği veya 

ilgili bir alanda doktora yapmış 

olmak. İmalat Sistemleri 

konusunda çalışmalar yapmış 

olması tercih nedenidir. 

Doçent 1 

Yrd. Doçent 1 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Uluslararası 

İlişkiler 
 Doçent 1 

Avrupa Birliği alanında doktora 

yapmış doktora yapmış ve 

doçentliğini Avrupa Birliği 

alanında almış olmak. Avrupa 

Birliği, lojistik ve enerji 

alanlarında çalışmaları olmak.  

Siyaset Bilimi 

ve Kamu 

Yönetimi 

Siyaset Bilimi 

ve Kamu 

Yönetimi 

Yrd. Doçent 1 

Lisans ve Yüksek Lisansını 

Kamu Yönetimi alanında, 

doktorasını Siyaset Bilimi 

alanında yapmış olmak. 

Türkiye siyaseti ve siyasal 

katılım alanlarında akademik 

çalışma yapmış olmak.  
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Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı  
 Yrd. Doçent 1 

Mimarlık bölümünden Lisans, 

Yüksek Lisans ve Doktora 

dereceleri almış olmak. 

Doktora alanı Proje ve Yapım 

Yönetimi olması ve bu alanda 

çeşitli akademik yayınlar 

yapmış olmak. 

Mimarlık Bina Bilgisi Yrd. Doçent 2 

Mimarlık bölümünden Lisans 

derecesi almış ve doktorasını 

Mimarlık alanında yapmış 

olmak.  

FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Psikoloji 

Sosyal 

Psikoloji 
Yrd. Doçent  1 

Psikoloji alanında lisans mezunu 

olmak. Sosyal Psikoloji alanında 

doktora derecesine sahip olmak. 

 
Matematik-

Bilgisayar 

Uygulamalı 

Matematik 
Yrd. Doçent 1 

Kısmi diferensiyel denklemlerde 

kalitatif teoride çalışmış ve bu 

alanda kapsamı ağırlıklı olarak 

teorik olan yayınlara sahip 

olmak. 

GÜZEL 

SANATLAR 

FAKÜLTESİ 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Görsel İletişim 

Tasarımı 

Profesör 1 

Güzel Sanatlar Fakültesi, 

İletişim Fakültesi, Sanat ve 

Tasarım Fakültesi lisans 

mezunu olup; doktora veya 

sanatta yeterlilik derecesine 

sahip olmak.  Multimedya, 

İnteraktif Medya ve Animasyon 

alanlarında teknik bilgi sahibi 

olmak ve/veya bu alanlarda 

çalışmalarda bulunmuş olmak 

tercih nedenidir. 

Doçent 1 

Yrd. Doçent 1 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 
Kamu Hukuku 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku ABD 

Yrd. Doçent 1 

Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku alanı ile ilgili bir 

konuda doktora çalışması 

yapmış olmak, Sağlık Hukuku 

alanında çalışma yapmış olmak 

 6680/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1259 ada 27 parsel üzerindeki 263457 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 

30.12.2014 tarihli ve E. 2014/1610 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki 

itirazımızın, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 25.02.2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/1175 

sayılı kararı ile kabul edilerek, “itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması 

kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi 

Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 87 

günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek, geçici 

faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 06.07.2015 

tarih ve 18878 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6628/1/1-1 

————— 
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, 1775 ada, 2 parsel üzerindeki 600684 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 3591 Ticaret Sicil No ile Ayvalık Ticaret Odasına kayıtlı 45 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 02.06.2015 tarihli ve E.2014/1709-

K.2015/972 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline ” hükmedildiğinden, 20.03.2014 tarihli 

ve 28947 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sanat-Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.07.2015 tarihli ve 18413 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6628/2/1-1 

————— 
İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Osman Necdet KALAYCIOĞLU (Denetçi No: 2715, Oda Sicil No: 21290) tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 10.06.2015 tarihli ve 

E.2015/924 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, Osman Necdet KALAYCIOĞLU hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı 

Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 08.07.2015 tarihli ve 

19135 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6629/1/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 632 ada, 15 parsel üzerindeki 837398 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Osman ÖNÜR (Denetçi No: 23714, Oda Sicil No: 6451) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2015 tarihli ve E.2015/527 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ” hükmedildiğinden, 19.02.2015 

tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Osman ÖNÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütmesi 08.07.2015 tarihli ve 19134 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6629/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4142 ada, 03 parsel üzerindeki 645305 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi 

Muhammed KEMALİ (Oda Sicil No: 57158) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 17.06.2015 tarihli ve E.2015/661 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 

tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muhammed KEMALİ hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işleminin yürütülmesi 08.07.2015 tarihli ve 19132 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6630/1-1 

————— 
Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük Belediyesi, 105 ada, 12 parsel üzerindeki 708557 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Mimar Yaşar GÜNEŞ (Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 02.06.2015 tarihli ve E.2015/556 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yaşar GÜNEŞ 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 08.07.2015 tarihli ve 19131 

sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6631/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Şenkaya Kadastro Mahkemesinin 2009/19 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6626/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci 

maddesinin (e) bendinde yer alan "Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi.." halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, Ank Petrol Taşımacılık Turizm Emlak Gıda 

İnşaat Konfeksiyon Lokanta Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi; BAY/939-82/26514 sayılı 

lisansında belirtilen "Merkez Mahalle İncekum Orman Kampı Yanı Avsallar (Ada: l , Pafta: - , 

Parsel: 2740) Alanya/ANTALYA" adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 

geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde "Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 

06530 Yüzüncüyü/ANKARA" adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6624/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

(Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına İlişkin Mahkeme Kararı Nedeniyle) 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/148414 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı (Gümüşhane Üniversitesi 

Rektörlüğü) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü  

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Gümüşhane/Merkez 

Adresi 

Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı 

Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi  

No: 85 

Tel&Faks 
(0456) 233 11 80 

(0456) 233 11 88 

Posta Kodu 29000 E-posta ihale.sks@gumushane.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi Kaldırılan Gerçek veya 

Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Mümine Can Yemek Üretim Gıda 

Hayvancılık Nakliye Taahhüt 

Temizlik İnşaat Petrol Ürünleri 

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Örnek Sanayi Sitesi 2. Sokak No: 21 

Tekkeköy/SAMSUN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
6270390628  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 1522-TEKKEKÖY  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-

4735 

KİSK 

(  ) 

8. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yayımlandığı Resmi 

Gazetenin Tarih ve Sayısı 

26/03/2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete 

9. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Kaldırılması Nedeni 

İhalelere katılmaktan yasak-

lama işleminin yürütülme-

sinin durdurulması hakkında 

mahkeme kararı 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Veren 

Mahkemenin 

Adı 
Ankara 11. İdare 

Mahkemesi 
Esas No 2015/446 

Karar 

Tarihi 
02.06.2015 Karar No 2015/446 

 6681/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/135412 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

T.C. Atatürk Üniversitesi Sağlık 

Araştırma ve Uygulama Merkez 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Araştırma Hastanesi Üniversite 

Kampüsü 
Tel-Faks 0 442 231 76 90 - 0442 236 12 97 

Posta Kodu 25240 E-Mail hastane@atauni.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KRC Grup Teknik ve Biyomedikal 

Çözümler San. Ltd. Şti. 
Sermin ALEV 

Adresi 
Emniyettepe Mah. Ahikent Villaları 

Selam Sok. No: 22 Eyüp/İstanbul 

Emniyettepe Mah. Ahikent Villaları 

Selam Sok. No: 22 Eyüp/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  26900431454 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
589 043 7023  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
625854  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6669/1-1 
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Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/129008 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Altındağ 

Adresi 
A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hast. 

Akademik Yerleşke L3 
Tel-Faks 508 23 15-310 38 29 

Posta Kodu 06600 E-Mail dsermaye@medicine.ankara.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Derya Ecza Deposu Sağ. Hiz. 

Pet. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 
Aydın GÜLMEZ 

Adresi 
İstoç 32 Ada No:70/72 

Bağcılar/İSTANBUL 

İstoç 32 Ada No:70/72 

Bağcılar/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 41687104056 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
293 038 5368  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 542401  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda 

ek yapılabilir. 6664/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 110-30.06.2015 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 1628-30.06.2015 KAYSERİ 

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Şeyhşaban Mahallesi, Yukarı Mevkiinde ve sit alanı dışında, 

tapunun 104 ada, 73 parsel numarasında kayıtlı bulunan Şeyh Şaban Veli Türbesinin mahallinde 

yapılan inceleme sonucu hazırlanan teknik raporun ekte gönderildiği gereğinin yapılması 

hususunda Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 18.06.2013 gün ve 2214 sayılı yazısı, 

taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

20.05.2015 gün ve 1717 sayılı, İncesu Belediye Başkanlığı’nın 21.05.2015 gün ve 597 sayılı, 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 15.06.2015 gün ve 7767 sayılı yazıları ve konuya 

ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2015 

tarih ve 462 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri ili, İncesu ilçesi Şeyhşaban Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

104 ada, 73 parsel numarasında mülkiyeti Şeyhşaban Köyü Vakfı Cami Şerif Vakfı adına kayıtlı 

Şeyhşaban Veli Türbesinin, 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 

sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları 

taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı 

grubunun “1.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/500 ölçekli kadastral 

haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında yapılacak 

uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.00/709 

Toplantı Tarihi ve No : 26.06.2015-117 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.06.2015-2536 KÜTAHYA 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Dağdemirler Köyü, Dağdemirler Kalesinin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 06.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/666 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 

etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.03.2015 tarih ve 38092246-64.00/709-502 sayılı yazısı 

ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 30.03.2015 

tarih ve 81909224-307.99[64020001]-60958 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 58346687-299-2797 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim 

Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 02.04.2015 tarih ve 44812147-202.99-8418 

sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 

86141515-755.01/64755 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/5989 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 510917705-611.99-276033 sayılı 

yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 05.05.2015 tarih ve 88570880-

045.01-100137 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-252627-42876 sayılı yazısı ve ekleri, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 38092246-

165.02-64.00/709-518 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26.03.2015 

tarih ve 85297090.170.03.01/1198 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.05.2015 tarih ve 3024 

sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi Dağdemirler Köyü, Dağdemirler Kalesinin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 04.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Dağdemirler Kalesinin I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil 

fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
— Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— MEF Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:

MSG/2013-5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2015-6)

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


