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YÖNETMELİKLER

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç

Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve bir yılda 3 dönem uygu-
laması olanlar hariç meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğ-
retim ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri hariç Gaziantep

Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve bir yılda 3 dönem uygulaması olan-
lar hariç meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eği-
tim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek

yüksekokullarını,
c) Diploma programı: Üniversite tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilere ön-

lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,
ç) DNO: Ağırlıklı dönem not ortalamasını,
d) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyıllarından her birini,
e) GNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
f) İlgili birim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yük-

sekokullarda yüksekokul kurulunu,
g) İlgili birim yönetim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yö-

netim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
ğ) Lisans: En az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
h) ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ı) Önlisans: En az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Kayıt, Tebligat ve Kimlik Kartı

Üniversiteye kayıt
MADDE 5 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversitenin ilgili diplo-

ma programına yerleşmeye hak kazanmış olan öğrencilerin kayıtları, YÖK ve Senato tarafından
belirlenen esaslara ve takvime uygun olarak yapılır.

(2) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kay-
beder ve kayıt için herhangi bir hak iddia edemezler. 

(3) Üniversiteye kesin kayıt e-Devlet üzerinden veya istenen belgeler ile ÖİDB’ye şah-
sen yapılır. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.

(4) Kayıt için istenen gerekli belgeler Üniversitenin internet sayfasında yayımlanır. 
(5) Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından

onaylı örneği kabul edilir. 
(6) Öğrenciler Üniversiteye kayıtlarını yaptırabilmek için öğrenci katkı payı veya öğ-

renim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(7) Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler için, ÖSYM tarafından yapılan sınav

sonucunda ilgili birimlerin belirlemiş olduğu yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından ya-
pılan özel yetenek sınavını başarmış olmaları gereklidir. İlgili birimlerin belirlediği tarihlerde
kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine ilgili bi-
rimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde yedek adayların kayıtları yapılır.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, YÖK ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(9) Birden fazla programa kayıt yaptıracak öğrencilerin Üniversiteye kayıtları YÖK’ün
belirlediği usul ve esaslara göre yapılır.

Tebligat
MADDE 6 – (1) Öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan adresi tebligat adresidir. Öğren-

ciye her türlü tebligat, bu adrese yapılır.
Kimlik kartı
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye üzerinde fotoğrafı olan

öğrenci kimlik kartı verilir. 
(2) Öğrencinin kimlik kartını kaybetmesi durumunda yenisini alabilmesi için ÖİDB’ye

dilekçe ile başvurması gereklidir. 
(3) Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime ve Kayda İlişkin Esaslar

Eğitim dili 
MADDE 8 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların

önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen ya-
bancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

(2) Eğitim-öğretim dili yabancı dilde olan programlarda Türkçe veya başka bir yabancı
dilde verilmesi zorunlu ve/veya seçmeli dersler ayrıca Senato tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dönem (yarıyıl) esasına göre düzenlenir. Öğrenciler,

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın (resmi izinler hariç) öğrenim sü-
resi iki yıl olan önlisans programlarını azami sekiz yarıyıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans
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programlarını azami on dört yarıyıl ve öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami
on altı yarıyıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen
süre program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresi zorunlu hazırlık eğitimi programlarında azami
iki yıl, isteğe bağlı hazırlık eğitimi programlarında azami bir yıldır.

(3) Derslerin her bir ders saati süresi ilgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato ta-
rafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı 
MADDE 10 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az on

dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile ya-
rıyıl içi sınavlarını kapsar. Ancak bu süreye yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil değildir. Yarıyıl
sonu ve bütünleme sınavlarının süreleri akademik takvim ile belirlenir.

(2) Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl eğitim-öğretim sürelerini değiştirebilir.
(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun açılması ilgili

birim kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunun uygulama esasları Se-
nato tarafından düzenlenir ve yaz okulunda eğitim-öğretim Senatonun belirlediği esaslar çer-
çevesinde yürütülür.

(4) Birimlerin eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınav tarihleri, katkı payı
ve öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konuların tarihleri senato tarafından be-
lirlenen akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından
önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(5) Derslerin ve sınavların hafta içi yapılması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde
hafta sonları da ders ve/veya sınav yapılabilir. Ayrıca, sınavlar ilgili dersin öğretim saatleri dı-
şında da yapılabilir.

Hazırlık eğitimi
MADDE 11 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi programlarına yerleşen öğ-

rencilerden, aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf
olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar.

a) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılan muafiyet sınavından başarılı olan-
lar,

b) Son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senato tarafından eşdeğerliği ve başarı puanı
belirlenen ulusal ve uluslararası sınavlardan geçerli notu almış olanlar,

c) Üniversitede yabancı dil ile eğitim-öğretim yapan bir lisans programının öğrencisi
iken ÖSYM’nin yaptığı sınavla Üniversitenin aynı dil ile eğitim yapan bir başka programına
yerleşenler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başarı koşullarından en az birini sağlayamayan yabancı
dille eğitim-öğretim yapan lisans programlarındaki öğrenciler, yabancı dil düzeyi belirleme sı-
navlarına girerler. 

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili birim kurullarının
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(4) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notları şunlardır:
a) Eğitim dili Türkçe olan programlarda 100 puan üzerinden 60,
b) Eğitim dili Türkçe olmayan programlarda 100 puan üzerinden 65,
c) Yabancı dil eğitimi üzerine yürütülen programlarda ise 100 puan üzerinden 70.
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(5) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere %80 oranında devam zorunludur. Devam

zorunluluğu ders saati üzerinden belirlenir. Öğrencilerin sağlık raporları ve resmi izinleri ilgili

birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek telafi sınavına alınmalarına ve/veya devam-

sızlıktan muaf tutulmalarına karar verilir.

(6) Yabancı dil hazırlık eğitimine bir yıl devam edip gerekli başarı koşullarını sağlaya-

mayan öğrenciler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte muafiyet sınavına

tekrar girebilirler. Başarılı olanlar kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırırlar. Başarısız

olanlara ilişkin şartlar şunlardır:

a) Zorunlu hazırlık eğitimi programlarına kayıtlı olanlar tekrar bir yıl destek eğitimine

devam edebilir veya talepte bulunanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Zorunlu hazırlık eğitimi programlarına kayıtlı olup destek eğitimine kendi istekleri

ile devam etmek istemeyenler akademik yılbaşında ekle-bırak tarihleri içerisinde ilgili birime

dilekçe ile başvurup destek eğitimine devam etmeden açılacak muafiyet sınavlarına girebilirler.

Ancak bu öğrenciler izleyen yaz okuluna katılamazlar.

c) Azami hazırlık eğitimi süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin kabul edildiği prog-

ramdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(7) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerden yılsonu notu 100 üzerinden en az 45

olup devam şartını yerine getirmiş olanlar açıldığı takdirde yaz okuluna kayıt yaptırabilirler.

Öğrenci işlemleri
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrencilerin eğitim-öğretimine dair kararlar ilgili birim

yönetim kurulları tarafından alınır. 

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Kayıt yenileme, ders alma ve ders ekleme-bırakma işlemleri, her

eğitim-öğretim yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Üniversitenin

internet sayfasından interaktif olarak yapılır.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri ken-

dileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, öğrencilere ders kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı

olmak için bölüm başkanlığınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik da-

nışman görevlendirilir. Danışman; her yarıyıl başında kaydının yapılmasında öğrenciye danış-

manlık yapar ve akademik durumunu izler. Ders kayıt yenileme işlemleri öğrencinin akademik

danışmanın onayı ile kesinleşir. Süresi içinde kaydı danışmanı tarafından reddedilen ve/veya

onaylanmayan öğrencilerin kayıtları ilgili danışmanın yazılı dilekçesi doğrultusunda bölüm

başkanının görüşü ve ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğrenciler ders ekle-bırak süresi içerisinde ders kayıtlarındaki değişiklikleri tekrar

akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

(4) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam

edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğ-

renim süresinden sayılır.

(5) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinde öncelikle daha önceki dönemlerde almadığı

ve döneminde açılmış ise başarısız olduğu dersleri (seçmeli dersler hariç) almak zorundadır.

(6) Öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri aka-

demik takvimde belirlenen ders kayıt yenileme süresi dışında ilgili birim yönetim kurulu kararı

ile yapılır.
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(7) Normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ilgili döneme ait katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile kayıtlarını yarıyıl başında, akademik takvimde belir-
tilen kayıt yenileme süresi içinde yapmaları gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya
kadar katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti 
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, her eğitim-öğretim yarıyılı başında, ders kayıtlarını

yenilemek için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde mali yükümlülüklerini yerine ge-
tirmeleri gerekir. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin ders kaydı yenilenmez
ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden
sayılır.

(2) Mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olup Üniversiteden ayrılan, çıkarılan veya
kaydı silinen öğrencilerin o yarıyıla ait ödedikleri ücret iade edilmez.

(3) Öğrenci değişim programlarına ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı
paylarının ve öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalarla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Kredi Değerleri 

Ders kataloğu 
MADDE 15 – (1) Bir programın ders kataloğu; o diploma programının eğitim-öğreti-

mine ait genel hükümlerini, dönemlere ait derslerin listesini, programa ait tüm derslerin kod-
larını, isimlerini, içeriklerini, yerel ve AKTS kredi değerlerini, programın eğitim dilini, derslerin
önkoşul durumunu ve benzeri konulara ilişkin bilgileri içerir. Her programın ders kataloğu
ilgili bölüm ve ÖİDB tarafından ayrı ayrı dosyalanır.

(2) Ders katalogları ve kataloglardaki değişiklikler ilgili bölüm kurulunun önerisi, birim
kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Dersler 
MADDE 16 – (1) Her öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersler; zorunlu, ortak zo-

runlu, ortak seçmeli, seçmeli, ön koşullu olmak üzere beş gruba ayrılır. 
(2) Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders müfredatında yer alan ve

öğrencinin başarılı olması gereken derslerdir. 
(3) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler, YÖK’ün ve Senatonun belirlediği derslerdir.

Öğrenciler, bu dersleri de almak ve başarmakla yükümlüdürler. 
(4) Seçmeli dersler, öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, program

içi ve program dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:
a) Program içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders kataloğunda

yer alan derslerdir. 
b) Program dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ya da çift ana

dal/yan dal programlarının ders kataloğunda yer almayıp, farklı diploma programlarının ya da
birimlerin kataloglarında yer alan, ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü derslerdir. Program
dışı statüsünde alınan seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

(5) Ön koşullu dersler, zorunlu ve seçmeli bir dersin alınabilmesi için önceki yarıyıl
veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınıp başarılması ve/veya alınmasına
bağlı (devamsızlıktan başarısız olma hariç) olan derslere denir.

(6) Önlisans ve lisans programlarının ders müfredatında seçmeli derslerin yerel kredi
toplamı müfredatın yerel kredi toplamının %10’undan az olamaz.
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Staj dersi

MADDE 17 – (1) Stajlar ilgili bölüm başkanlığınca kabul edilen kamu kuruluşlarında

veya özel kuruluşlarda yapılabilir. 

(2) Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajını yapmayan veya

stajda başarısız olan öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ile haftalık laboratuvar, uygulama veya atölye saatlerinin yarısının toplamından oluşur. 

(2) Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derste kazanacağı bilgi, beceri ve yetkin-

likler ile o dersin teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faali-

yetler ve gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanır ve o dersin çalışma

yükünü ifade eder.

(3) Bir dersin yerel ve AKTS kredisi hesaplanırken küsurlar tam sayıya yuvarlanır.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için, yerel

kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatlerinin

belirtilmesi ile yetinilir. Yerel kredisi olmayan tüm dersler AKTS kredisi ile kredilendirilir. 

Yarıyıl ve toplam kredi değerleri

MADDE 19 – (1) Lisans programlarının ders müfredatlarında her yarıyılda yer alan

derslerin yerel kredi değeri toplamı YÖK tarafından belirlenen programlar hariç 22’yi geçemez.

Ön lisans programlarında ise bu değer 24’ü geçemez. Tüm ön lisans ve lisans programlarında

bu kredi saat toplamlarına YÖK ve Senato tarafından önerilen ortak zorunlu ve ortak seçmeli

dersler dâhil değildir. 

(2) Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, tüm derslerin

AKTS kredilerinin toplamı, iki yıllık ön lisans programlarında en az 120 AKTS, dört yıllık li-

sans programlarında en az 240 AKTS ve beş yıllık lisans programlarında ise en az 300 AKTS

kredisinden oluşur.

Ders açma esasları

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl açılacak derslere bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili

birim kurulu tarafından karar verilir. Ancak derslerin şubelere ayrılması Senatonun belirlediği

esaslar çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi, bazı dersler hem örgün

öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim kapsamında ve-

rilen ders ve programlarda YÖK’ün uzaktan eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Önlisans ve lisans programları için Üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları

tarafından önerilen derslerden ilgili birim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile ortak seç-

meli dersler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler

ilgili birimler tarafından düzenlendikten sonra Senato tarafından onaylanır.

(4) Öğrenci sayısının fazlalığı ve dersi verebilecek yeterli sayıda öğretim elemanı bu-

lunmaması gibi zorunlu hallerde bir ders aynı öğretim elemanı tarafından farklı zamanlı iki

veya daha fazla şubeler halinde verilmesine ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim

yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.
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Diğer üniversitelerden ders alma 
MADDE 21 – (1) Öğrenciler talepleri halinde, bölüm kurulunun görüşü ve ilgili birim

yönetim kurulunun onayı ile diğer üniversitelerden ders alabilirler. Öğrenciler, bu derslerden
aldığı notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme süresi başlamadan önce bölüm kurulu
ve ilgili birim yönetim kurulu onayı ile transkriptine işletmekle yükümlüdür.

(2) Not dönüştürme ile ilgili işlemler Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde
yapılır. 

Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu 
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara de-

vam etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun devam zorunluluğu teorik derslerde en
az %70, uygulama ve laboratuvarlarda ise en az %80’dir. 

(2) Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve ken-
dilerine Devamsız (NA) notu verilir. 

(3) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değer-
lendirilir.

(4) Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde öğrenci önceki dönemde devam koşu-
lunu yerine getirmiş ise ara sınavlara girmek şartı ile devam zorunluluğunun aranıp aranma-
yacağına ilgili birim kurulu karar verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ders Yükü, Başarı Durumu, Ders Tekrarı ve Sınavlar

Ders yükü
MADDE 23 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında yer alan

toplam kredisi en yüksek yarıyılın kredisidir. Ancak normal ders yüküne YÖK ve Senato tara-
fından önerilen ortak dersler dâhil değildir. Fakat İngilizce eğitim yapan birimlerde yabancı
dil dersleri normal ders yüküne dâhildir.

(2) Genel not ortalamaları 2,00’dan az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz.
(3) Genel not ortalamaları 2,00-2,99 arası olan öğrenciler, normal ders yüklerini bir

ders; 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise en fazla iki ders artırabilir. Ancak bir öğrencinin kayıtlı
olduğu yarıyılda aldığı derslerin AKTS kredi toplamları azami öğrenim sürelerinin son yarıyı-
lında olan öğrenciler hariç 45’i aşamaz. Azami öğrenim sürelerinin son yarıyılında bulunan
öğrencilerin AKTS kredi toplamı ilgili birim yönetim kurulu kararıyla 60’a kadar arttırılabilir. 

(4) Aynı anda yan dal veya çift ana dal programına devam eden öğrencilerin her iki
programdaki derslerinin AKTS kredi toplamı 60’ı geçemez.

(5) Eğitim-öğretiminin son yarıyılı/yılı içinde olup alacak başka dersi kalmamış öğren-
ciler hariç, öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Tekrar durumda veya
mazereti bölüm başkanlığınca kabul edilen öğrencilerin asgari ders yükü akademik danışmanın
ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile daha da azaltılabilir.

(6) Senato gerek gördüğünde uygulamalı mesleki eğitim uygulayan birimlerde ders yü-
kü ile ilgili düzenlemeler yapabilir.

Başarı veya başarısızlık durumu
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin dönem başarı durumu, yarıyıl not ortalamaları hesap-

lanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan bir öğrenci o dönem sınamalı sa-
yılır. İlgili yarıyılda kredili en az üç ders almak şartı ile yarıyıl not ortalaması 2,00 ve üstü olan
öğrenciler o dönem başarılı sayılır. 
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(2) GNO’su 1,75 ve üstü olmak şartı ile bir eğitim-öğretim yılında yarıyıllardan her-
hangi birinde başarılı olan bir öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir üst sınıfa geçmiş
sayılır.

(3) Programa başladıktan sonraki ilk iki yarıyılın sonunda GNO’su 1,50’nin altında
olan öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. İzleyen dönemlerde ise GNO’su 1,75’in altında olan
öğrenciler tekrar öğrencisi sayılırlar. Tekrar öğrencileri staj dersleri hariç daha önce almadığı
bir dersi alamaz. Bu durumdaki öğrenciler GNO’sunu en az 1,75 ve üstüne çıkarıncaya kadar
önceki yarıyıllarda aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar durumunda olan bir öğrenci
için asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz. 

(4) Tekrar durumunda geçirilen süre azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir. 
(5) Tekrar durumunda olan öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine eş-

değer başka bir seçmeli ders alabilirler. 
(6) Normal eğitim-öğretim süresi içinde olmak ve asgari ders yükünü almak şartı ile o

yarıyılda aldığı tüm derslerde başarılı olan ve yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arası olan öğ-
renciler şeref; 3,50-4,00 arası olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılarak durumları
not çizelgesinde (transkript) belirtilir.

Ders tekrarı ve ders alma
MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kaldığı (NA, FF, FD, U) zorunlu dersleri döneminde

açılmış ise almak zorundadır. Ancak dönem dışı açılan zorunlu derslerde bu şart aranmaz. Ka-
lınan seçmeli bir ders ise, öğrenciler aynı dersi veya bunların yerine kayıtlı olduğu programın
bölüm kurulunca uygun görülen eşdeğer başka bir seçmeli dersi de alabilirler.

(2) Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğrenimleri süresince daha önce
almış oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan
son not geçerlidir ve not ortalaması hesaplarında son not kullanılır.

Sınavlar ve değerlendirme 
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, muafiyet sınavı, kısa süreli

sınavlar, ek sınav, mazeret sınavı ve bütünleme sınavından ibarettir. İlgili birim kurullarının
kararı ile bu sınavlar yazılı, uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir. Ayrıca YÖK ve Senato
tarafından belirlenen farklı sınav uygulamaları da yapılabilir.

(2) Her yarıyılda, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere, yapılacak
olan ara sınav sayısı, ilgili birim kurullarınca belirlenir. 

(3) Bitirme projesi, bitirme ödevi, dönem projesi, staj, saha çalışması, sunum, labora-
tuvar, uygulama ve benzeri derslerde birim kurulu kararı ile ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sı-
navı şartı aranmayabilir. Bu derslerde yarıyıl harf notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz
önünde tutularak verilebilir. 

(4) Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, bölüm başkanlıklarınca yarıyılın ilk ayı içinde
ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bölüm başkanının onayı ile gerçekleşir.

(5) Sınavlar, ilgili birim kurulunca belirlenecek kurallara göre yapılır. Öğrenciler ilan
edilen kurallara uymak zorundadır.

(6) Bütünleme hariç ara ve yarıyıl/yılsonu sınavlarında bir sınıfın dersleri için bir günde
ikiden fazla sınav yapılmayacak şekilde program hazırlanır.

(7) Bir öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için dönem içi devam şartını yerine
getirmiş olması zorunludur.

(8) Yarıyıl sonu sınavının ders notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olmamak üzere
ilgili birim kurullarınca belirlenir. 
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(9) Yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere o derslerden tamamlanmamış (I) notu
verilir.

(10) Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar
önceden tarih ve saat belirlenmeksizin yapılabilir. 

(11) Şubelere ayrılarak verilen teorik derslerin sınavları eş zamanlı ve değerlendirmeleri
ortak yapılır.

(12) İlgili birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için
her yarıyıl başında muafiyet sınavları yapılabilir. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez ala-
cakları yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde girebilirler.

(13) Yarıyıl sonu sınavları, Senato tarafından belirlenen akademik takvim uyarınca ilan
edilen zamanlarda ilgili bölüm başkanlıklarınca düzenlenir ve yapılır. 

(14) Her türlü sınavda ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken veya kopya çekil-
mesine yardım eden bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan sıfır almış sayılır.

(15) Ders notu harfleri bölüm başkanlığı ve ÖİDB tarafından süresiz olarak saklanır.
Bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Öğrenci bütünleme

sınavına girebilmek için; o dersin yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını yerine getirmiş olmak
zorundadır. 

(2) Üniversiteye bağlı birimlerde bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı Senato kararı
ile belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.

Ek sınav
MADDE 28 – (1) Öğrencilere verilecek ek sınav hakları Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenci, yarıyıl sınav sonuçları ilan edildikten sonra akademik takvimde belirtilen

süreler içinde bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına dilekçe ile müracaat ederler. İlgili bölüm
başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere/bölümlere hangi derslerden
ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Sınavlarda mazeret hali
MADDE 29 – (1) Geçerli bir sağlık raporu olan öğrencilere, giremediği ara sınavlar

için mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.
(2) Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel

ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler,
devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece mazeret sınav hakkı verilmesi için kul-
lanılır.

(4) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı verilmez. 
(5) Öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili bölüm

başkanlığına yazılı olarak bildirir.
(6) Ara sınavlar dışındaki hiçbir sınav için mazeret sınavı verilmez. 
(7) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrenciler için tekrar ma-

zeret sınavı yapılmaz.
(8) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret

sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin bölüm başkanlığına beş iş günü içinde bir di-
lekçeyle başvurmaları zorunludur.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz 
MADDE 30 – (1) Ara sınav sonuçları yarıyıl sınav sonuçlarından önce ilan edilmek

zorundadır.
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(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren en fazla beş iş günü içinde itiraz

edebilir. İtiraz şekli ilgili öğretim elemanına sözlü veya bölüm başkanlığına bir dilekçe vererek

olabilir. 

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine

bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Başarı Durumu, Notlarda Maddi Hata ve Not Ortalaması Hesaplaması

Ders başarı durumu ve dersin harf notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl sonu harf notu ile belirlenir. Öğ-

rencinin bir dersten aldığı harf notu, o derste yaptığı yarıyıl içi çalışmalar (ara sınavlar, ödevler,

uygulama gibi) ve yarıyıl sonu sınavında aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir. 

(2) Harf notu hesaplamasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Buna

ilişkin karar ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir.

(3) Bağıl değerlendirme sisteminde harf notu, o derste kayıtlı öğrencilerin notlarının

ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.

(4) Mutlak değerlendirme sisteminde harf notu, öğrencinin dönem sonu not ortalama-

sına karşılık gelen harf notu aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Senato gerek gördüğünde harf

sistemini, harf aralığını ve/veya katsayıları değiştirebilir.

Puan Ders Notu Katsayı

95-100 AA 4,00

90-94 BA+ 3,75

85-89 BA 3,50

80-84 BB+ 3,25

75-79 BB 3,00

70-74 CB+ 2,75

65-69 CB 2,50

60-64 CC+ 2,25

55-59 CC 2,00

50-54 DC 1,50

45-49 DD 1,00

40-44 FD 0,50

<40 FF 0,00

Devamsız NA 0,00

(5) Not ortalamasına katılmayan ve yerel kredisi olmayan diğer derslerin harf notları

şunlardır:

a) Başarılı (S), kredisi olmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

b) Başarısız (U), kredisi olmayan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. 

(6) Tamamlanmamış (I), devam şartını sağlamış ancak not değerlendirmesi için gerekli

koşulları henüz tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu al-

dığı takdirde, notların ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak

bir not almak zorundadır. Bu süre sonunda (I) notu öğretim elemanı tarafından mevcut notları

ile değerlendirmeye alınarak harf notu verilir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde
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öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu kararıyla bir son-

raki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. Aksi halde en geç izleyen yarıyıl ders

kayıtları başlangıcına kadar (I) notu sistem tarafından (FF veya U) notuna dönüştürülür. I notu

verilen öğrencinin mazeret başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu

kararıyla onaylanır.
(7) (EX) (muaf) notu, öğrencinin muafiyet sınavları sonucunda veya daha önce almadığı

ve muaf sayıldığı derslerde verilir.
(8) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (NA); derse devam yükümlülüklerini yerine

getirmeyen, ara ve yarıyıl sonu sınavlarının hiçbirine katılmayan veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu not orta-
lamaları hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(9) (CC) ve üstü harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. 
(10) Bir dersten FF ve FD harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sa-

yılırlar.
(11) GNO’su 1,75 ve üstünde olan öğrenciler DD ve DC harf notu aldıkları derslerden

koşullu başarılı sayılırlar.
(12) Harf notları, öğretim elemanı tarafından sisteme girilir ve ÖİDB tarafından ilan

edildiği anda kesinleşir. 
Notlarda maddi hata 
MADDE 32 – (1) ÖİDB tarafından ilan edilen yarıyıl sonu harf notlarına ilişkin öğ-

rencinin itirazı ve düzeltme başvuruları beş iş günü içinde dersin verildiği ilgili bölüm başkan-
lığına dilekçe ile yapılır.

(2) Harf notlarında maddi hata yapılmış olması halinde ilgili öğretim elemanı düzelt-
melere ilişkin belgelerle birlikte dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur.
Düzeltme işlemleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

(3) Harf notları ile ilgili maddi hataların izleyen yarıyıl kayıt yenileme süresinin başına
kadar düzeltilmiş olması gerekir. 

Dönem ve genel not ortalaması hesaplaması
MADDE 33 – (1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başarı durumlarının ve not ortala-

malarının hangi kredi sistemi (yerel veya AKTS) ile hesaplanacağına ilgili birim kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. 

(2) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda dönem ve genel not ortalamaları
ÖİDB tarafından hesaplanarak belirlenir. 

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi (yerel veya AKTS)
değeri ile yarıyıl sonu harf notu katsayısı çarpılarak elde edilir. 

(4) S, U ve EX harf notları alınmış dersler dönem ve genel not ortalamasına katılmaz.
(5) Bir öğrencinin dönem not ortalaması o dönemde aldığı not ortalamasına katılan tüm

derslerden topladığı kredi tutarının aynı derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesap-
lanır ve virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. 

(6) Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu ve not ortalamasına katılan tüm ders-
lerden aldığı toplam kredinin o derslerin kredi toplamına bölümü ile hesaplanır. Genel not or-
talamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. 

(7) Öğrencinin kredili ve kredisiz bütün derslerden aldığı notlar not çizelgesinde (trans-
kript) gösterilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları, Yatay ve Dikey Geçişler, 

Ders Muafiyetleri ve Diplomalar

Çift ana dal ve yan dal programları 
MADDE 34 – (1) Çift ana dal programı, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili

mevzuat çerçevesinde Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans
programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları
arasında eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. 

(2) Yan dal programı, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili çerçevesinde Üniver-
sitede bir başka diploma programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda eş zamanlı olarak
derslerin alındığı programdır. Yan dal programı ayrı bir diploma programı anlamını taşımaz ve
bu programı tamamlayanlara yan dal sertifikası verilir.

(3) Başvurular ilgili programın bağlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından değerlen-
dirilir ve karar verilir.

(4) Bu programlara başvuracak öğrencilerin, başvurdukları programın gerekli dil şartını
başvuru esnasında sağlamış olmaları gereklidir. 

(5) Çift ana dal ve yan dal programları ile ilgili uygulama esasları, programları yürüten
birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçişler 
MADDE 35 – (1) Üniversitedeki diploma programları arası veya diğer yükseköğretim

kurumlarından Üniversitenin eşdeğer programlarına yatay geçişler; ilgili mevzuat ile Senato
tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 

(2) Yatay geçiş başvuruları ve işlemleri her dönem başında Senatonun belirlediği aka-
demik takvim içinde ilgili bölüm başkanlığına yapılır. 

(3) Yatay geçiş başvurularının değerlendirmesi ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine
birim yönetim kurulu tarafından karar verilir. 

(4) Yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları, eş
değer sayılan dersler için geçerli sayılır. Bu notlar bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına
dönüştürülerek ortalamalara katılır ve transkripte işlenir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencinin geldiği
programda daha önce geçirmiş olduğu süreler hesaba katılır. Toplam süre azami süreyi aşa-
maz.

(6) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans
programının ders müfredatındaki kredi toplamının en az %60’ından başarılı (CC ve üstü) olup
programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler; ilgili program ile ilişiklerinin
kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının ben-
zer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Bu konuda ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

(7) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen önlisans mezunları hakkında ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders muafiyetleri 
MADDE 36 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci

alan programlarında okumakta iken bu programdan ilişiği kesildikten veya mezun olduktan
sonra tekrar merkezi yerleştirme sınavına girerek Üniversitenin herhangi bir programına kayıt
yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri, öğrencinin dilekçesi, bölüm kurulunun önerisi üzerine
ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
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(2) Aynı şekilde bir yükseköğretim kurumunun lisans programındaki ilk iki yıllık ders-
leri başarıyla tamamlayarak önlisans diploması alan ve merkezi yerleştirme sınavı ile tekrar
lisans programına başlayan öğrencilerin ders muafiyetlerinde birinci fıkra uygulanır.

(3) Muaf tutulan dersler bu Yönetmelikte belirtilen harf notlarına dönüştürülerek öğ-
rencinin GNO’suna katılır ve transkriptine işlenir. 

(4) Öğrencilerin intibak işlemlerinde en az DD veya buna eşdeğer harf notu/puanı alarak
başarılı oldukları dersler dikkate alınır. 

(5) Merkezi yerleştirme sınavları ile yerleştirilen öğrencilerin muaf tutulan derslerinin
toplam kredisi ve kayıt yaptırdığı programın yarıyıl başına düşen ortalama kredisi dikkate alı-
narak bulunan yarıyılı, öğrencinin azami öğretim süresinden düşülür.

(6) Merkezi yerleştirme sınavı puanı ile bir programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders
muafiyetleri için, ilk yarıyıl ders kayıtları tarihine kadar başvurması gerekmektedir. Hazırlık
eğitimi uygulayan programlarda ise öğrenci bu eğitimini başarı ile tamamladıktan sonraki ilk
yarıyıl ders kayıtları tarihine kadar başvurmak zorundadır. 

(7) Ders muafiyet işlemleri programın güncel müfredatına göre yapılır.
Önlisans ve lisans diploması
MADDE 37 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın önlisans/lisans diplomasını ala-

bilmesi için, o programın müfredatında olan tüm derslerden en az DD veya S alması ve
GNO’sunun 4,00 tam not üzerinden en az 2,00 veya üstünde olması gerekir. 

(2) Lisans programlarının mezuniyeti için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler li-
sans diploması, önlisans programlarının mezuniyeti için öngördüğü koşulları sağlayan öğren-
ciler ise önlisans diploması almaya hak kazanırlar.

(3) Önlisans ve lisans diplomaları üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu birim ile birlikte
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunmak zorundadır.

(4) İlgili birimlerden ve programlardan normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olan
öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenlerin belirlenmesinde, öğrencilerin mezuniyetlerin-
deki GNO’su dikkate alınır. Ancak, disiplin cezası alan, dikey veya başka bir yükseköğretim
kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler derece sıralamasına alınmaz.

(5) GNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler şeref, 3,50 ve daha yukarı olan öğren-
ciler yüksek şeref listesine girerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine giren öğren-
cilerin durumu diplomalarında belirtilir. 

(6) Çift ana dal programlarında öğrenciye ana dal lisans programından mezuniyet hak-
kını elde etmeden çift ana dal yaptığı programın diploması verilmez. Ana dal lisans progra-
mından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci ise çift ana dal programını tamamlamadan ana
dal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift ana dal programlarına ait diplomalar, prog-
ramların ait olduğu bölümler tarafından verilir.

(7) Çift ana dal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(8) Ana dal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal ser-
tifikası verilmez. Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal
programını tamamlayamasa bile ana dal lisans programına ait diplomasını alabilir. Sertifikalar,
programların bağlı olduğu bölümler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin ana dal program
adı ayrıca belirtilir.

(9) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans diplomasıyla ve-
rilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
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(10) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yolu ile gelen öğrencilerin önlisans/li-
sans diploması alabilmeleri için, en az son iki yarıyıl öğrenim görmüş olduğu programda oku-
ması şarttır. 

(11) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere geçici me-
zuniyet belgesi verilir.

(12) Diplomanın kaybı halinde durumun dilekçe ile ÖİDB’ye beyan edilmesi koşuluyla
bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir diploma verilir. Yeni nüsha üzerine “İkinci Nüsha”
ibaresi konulur.

(13) Mezun öğrencilere verilecek geçici mezuniyet belgesi ve diplomalar ile ilgili dü-
zenleme Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(14) Lisans öğrenimini tamamlayamayanların önlisans diploması alabilmeleri için, ka-
yıtlı olduğu lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün ders ve stajlarının her birinden
en az DD ve S notu alarak tamamlamış olması ve GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. 

Diploma eki
MADDE 38 – (1) Kayıtlı oldukları programlarda diploma almaya hak kazanan öğren-

cilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. 
(2) Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, kre-

dileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. 
(3) Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Ayrılma, Değişim Programları, 

Özel ve Misafir Öğrenciler

Kayıt dondurma 
MADDE 39 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin veya

şahsen başvuramayacağı durumlarda birinci dereceden aile yakınları veya noter vekâleti olan-
ların yazılı talebi üzerine bölüm başkanının önerisi, birim amirinin onayı ile öğrencinin kaydı-
nın dondurulmasına karar verilebilir: 

a) Öğrencinin, tam teşekküllü hastaneden alınmış en az otuz günlük sağlık raporunun
olması, 

b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 
c) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belge-

lemesi,
ç) Birinci dereceden akrabaların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulun-

maması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi, 
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali.
(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bent-

lerinde sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl (öğrenim süresince en fazla dört yarıyıl), (d) ben-
dinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (e) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk ha-
linin devamı süresince kaydı dondurulur.

(3) Birinci fıkranın (e) bendi hariç birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerin
kabul edilebilmesi için bu mazeretlerin ortaya çıkışından itibaren en geç on iş günü içinde ilgili
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öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme bildirilmesi gereklidir. Birinci fıkranın (e) bendi için başvu-
ruların ekle-bırak tarihinin son gününe kadar yapılması gerekir. Aynı yöntemle kayıt dondurma
işlemi tekrar edilebilir.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre, öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması halinde ise Üniversite Yönetim Ku-
rulunun kararı ile kaydı dondurulabilir. 

(5) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği başka nedenlerin or-
taya çıkması halinde öğrencinin yazılı talebi, bölüm kurulunun önerisi ve birim yönetim kuru-
lunun onayı ile öğrencinin kaydı en fazla iki yarıyıl dondurulabilir. 

(6) Mazeret durumu kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler,
bölüm başkanlığına yazılı başvurusu ile bir sonraki yarıyıldan itibaren eğitimlerine birim yö-
netim kurulu kararıyla devam edebilirler.

(7) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma
süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz.

İlişik kesme ve ayrılma 
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kuru-

mundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite
ile ilişikleri kesilir. 

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi talepleri üzerine de olabilir.
Bu takdirde öğrencilerin ÖİDB’ye yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur. 

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, ÖİDB’ye bir dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını
gösteren bir belge verilir. 

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı yük-
seköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişik kesme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır. 

Öğrenci değişim programları 
MADDE 41 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumu

arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar
çerçevesinde öğrenciler bir veya iki dönem yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim
görebilirler.

(2) Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğ-
rultusunda uygulanır. 

(3) Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk ve son yarıyılında değişim programlarına
katılamazlar. 

(4) Ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde alınan derslerin Üniversi-
tedeki eşdeğerleri ve notları öğrencinin transkriptine ilgili bölüm kurulunun önerisiyle birim
yönetim kurulu kararıyla işlenir. 

(5) Öğrenciler, değişim programlarında geçirdiği yarıyıllarda Üniversiteye ait öğrenim
harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. Değişim programlarında geçen yarıyıllar öğ-
renim süresinden sayılır.

Uluslararası ortak diploma programı 
MADDE 42 – (1) Gerçekleştirilen uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yü-

rütülecek lisans diploma programına yönelik ortak eğitim müfredatı düzenlenebilir. Uluslararası
ortak diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir. 
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Misafir öğrenciler
MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, bölüm başkanlığının onayı ve ilgili birim yönetim kuru-
lunun kararı ile Üniversitede açık bulunan önlisans/lisans derslerine misafir öğrenci olarak ka-
bul edilebilir.

(2) Misafir öğrenci bir yarıyılda en çok iki ders olmak üzere en fazla dört yarıyıl ders
alabilir.

(3) Misafir öğrenci olarak kabul edilenler Senatonun belirlediği ders/kredi ücretini öde-
mekle yükümlüdür.

(4) Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(5) Misafir öğrenciler kayıt yaptırdığı ders için bu Yönetmelikte ders ve sınavlarla ilgili

belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır.
(6) Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ÖİDB tarafından kendilerine

durumlarını gösteren bir belge verilir. Ayrıca bu öğrenciler müteakip yıllarda Üniversitenin
herhangi bir programına kayıt hakkı kazandıkları takdirde, başardıkları dersler, ilgili bölüm
kurulunun önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile ders muafiyetleri ile ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır. 

(7) Üniversitenin herhangi bir programına kayıtlı öğrenci Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde önceden ilgili birim yönetim kurulundan izin almak şartı ile diğer yükseköğretim
kurumlarından misafir öğrenci olarak ders alabilir. Misafir öğrenci statüsünde aldığı dersler en
fazla iki ders olmak üzere ilgili birim yönetim kurulu kararı ve bu Yönetmelik çerçevesinde
ders yüküne sayılabilir.

Özel öğrenciler
MADDE 44 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yük-

seköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu nedeni ile kayıtları
kendi üniversitelerinde kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam
etme imkânı tanınan öğrenciye özel öğrenci denir. Özel öğrencilerle ilgili uygulama esasları
Senato tarafından düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

ziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına
İlişkin Yönetmelik ile 28/1/1989 tarihli ve 20063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 2018-2019 eği-

tim-öğretim yılı başında, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2017 – Sayı : 30161



Marmara Üniversitesinden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Marmara Üniversitesi Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(MAR-AHEK)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi (MAR-AHEK)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) E-ASM: Eğitim-Aile Sağlığı Merkezlerini,
c) Merkez: Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAR-

AHEK)’ni,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı olarak ça-

lışan E-ASM vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin ve aile hekimliği uzmanlık öğrencilerinin
klinik eğitimleri için uygulama alanı oluşturmak.

b) Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı olarak birinci basamak sağlık hizmetlerini yü-
rüten aile hekimlerinin hizmet içi eğitimlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

c) Ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çok merkezli ve geniş katılımcılı top-
lum tabanlı ve klinik araştırmaların yapılmasına olanak sağlamak.

ç) Avrupa Birliği, TÜBİTAK, BAPKO ve benzeri kurumlarla ilişkili projeleri gerçek-
leştirmek; tıp öğrencisi ve uzmanlık öğrencilerinin araştırma becerilerini geliştirebilmek, Üni-
versitemizin araştırma alanına katkıda bulunabilmek amacı ile uluslararası, ulusal ve yerel araş-
tırma fonlarını kullanarak araştırma projeleri gerçekleştirmek.

d) Merkez kapsamında faaliyet gösterecek olan E-ASM’ne bağlı nüfusa ve çevre halka
sağlık hizmeti sunmak ve sağlık konularında halkın bilgilendirilmesini sağlamak.

e) Gerek eğitim gerekse araştırma alanında kurumumuzun tanınırlığını artırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Tıp öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerine, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim

dışı sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halk eğitimleri verilmesi.
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b) Bilgi temelli ve uygulamalı, etkileşimli eğitimler, bilimsel toplantılar, kurs ve atölye
çalışmaları yapılması. 

c) Çok merkezli araştırma projelerinin geliştirilmesi; yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması; geniş ölçekli topluma dayalı araştırmalar; tek ve çok
merkezli klinik araştırmalar yapılması ve bu araştırmaların sonuçlarının bilimsel dergilerde ya-
yınlanması.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak olan E-ASM’inde çevre halka birinci basamak sağlık
hizmet sunumu yapılması, üniversite için de mediko-sosyal hizmetleri ve kurum hekimliği hiz-
metleri verilmesi.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak gerek tıp eğitimi gerekse sağlık ve halk eğitimi
alanlarında eğitici broşür, kitap, dergi benzeri yayınlar ile eğitici film ve diğer dijital eğitim
materyali hazırlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. 
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu; Merkez Müdürü ile altı öğretim üyesi veya öğretim

görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri Rektör tarafından iki
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla
alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
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Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, yurt içinden veya yurt
dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma kurulu üyeleri,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna

önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve yönetim kurulu tarafından danışma kurulu gündemine getirilen diğer ko-

nularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2012 tarihli ve 28368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (h) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) YDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen diğer
sınavlardan en az 65 puan almış olmak,”

“(2) Zorunlu hazırlık sınıfına tabi olan öğrenciler, birinci fıkranın (b) bendinde bahsi
geçen sınavlardan 65 ve üzeri puan almaları durumunda, aldıkları puanın sınav sonuç belgesi
ile yüksekokula dilekçe ile başvurularını yaparlar. Bu öğrencilerin kayıtları, sınav sonucunun
açıklandığı tarih itibariyle tamamladıkları dönemin sonunda Yüksekokuldan, öğrencisi olduk-
ları fakülte veya yüksekokullara aktarılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yeterlilik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Güz dönemi öncesinde yapılan Güz Yeterlilik Sınavı ve güz dönemi sonrası bahar

dönemi öncesi yapılan Bahar Yeterlilik Sınavı olmak üzere bir eğitim öğretim yılında iki kez
yapılır. 
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b) Bahar Yeterlilik Sınavına girecek zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin, güz dönemi
sonu itibariyle not ortalamalarının en az 70 olması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler
Bahar Yeterlilik Sınavına katılamazlar.

c) Bahar Yeterlilik Sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin, Yüksekokuldan ilişikleri
kesilip öğrencisi oldukları fakülte veya yüksekokullara kayıtları yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren ön lisans, lisans ve
lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen
hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri
Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğ-
renciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş pua-
nının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması
şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

“(8) İki yılın sonunda hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrencilere yapı-
lacak ilk Güz Yeterlilik Sınavına katılma hakkı verilir. Yapılan sınavda 100 tam puan üzerinden
dil puanıyla öğrenci alan bölümler için en az 70, diğer bölümler için ise en az 60 puan alan öğ-
rencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve yüksekokullara kayıtları yapılır. 

(9) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan ve sonrasında yapılan ilk
yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Yüksekokula ön başvurular kayıt işlemleri sırasında yapılır. Kesin kayıtlar öğren-
cinin kayıtlı olduğu ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının akademik takvimde
belirtilen eğitim öğretiminin başladığı ilk iki haftanın son iş gününe kadar Yüksekokula şahsen
yapılır.

(3) Yüksekokula kayıt yaptıran öğrenciler kontenjanlar dâhilinde değerlendirilerek, ha-
zırlık eğitimi almaya hak kazanan öğrenci listeleri kayıtların bittiği tarihten itibaren Üniversi-
tenin internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Ku-

rulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Yüksekokul Kurulu ve ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/7/2012 28368

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/4/2014 28985
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/810 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince; Cinsel taciz ve silahla tehdit 

suçunun katılanı olan Bahri ve Kurthanım kızı 1986 Dğ. Bahar KAYA hakkındaki "Aydın 5. 

Asliye Ceza Mahkemesinin 26/04/2016 tarih, 2014/810 esas ve 2016/450 karar sayılı kararı ile 

Sanık Ahmet Ali Aydın hakkında müştekilere karşı silahla tehdit suçundan beraatine, cinsel taciz 

suçundan 4.500-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bu ceza yönünden HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği", hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilan yoluyla ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş 

sayılacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde 7 gün sonra kesinleşeceği, kararın tebliğ 

edilmiş sayıldığı tarihten (ilan tarihinden 15 gün sonrası) başlamak üzere CMK.nun 291 maddesi 

uyarınca 7 gün içerisinde Aydın Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine hitaben yazılıp hükmü veren 

Mahkemeye veya en yakın bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 

bulunulması suretiyle karara itiraz edebileceği şerhi ilan olunur. 6383 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MT 15000 VE MT 30000 TİPİ TREN SETLERİNİN TAMİR, BAKIM VE ONARIMLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 59 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/407194 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71519 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 59 Kalem Yedek Malzeme Alımı 

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar - ANKARA / TÜRKİYE 

4 - 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. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

26/09/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dahil 300,- TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 7576/1-1 
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KÜTAHYA TAVŞANLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (II ETAP) ALANINA AİT, 
TELEKOM ALTYAPI, KAMERA SİSTEMİ VE AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ  

YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi 
(II Etap) alanına ait, telekom altyapı, kamera sistemi ve AG-YG 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 : Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 
Hükümet Konağı   Tavşanlı / KÜTAHYA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Telekom altyapı, kamera sistemi ve AG-YG 

elektrik şebekesi yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Tavşanlı / KÜTAHYA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2017 TEDAŞ B.F. ile) : 1.013.000 TL 
f) Geçici Teminatı :      70.910 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat: 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 12/09/2017- 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. 



21 Ağustos 2017 – Sayı : 30161 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

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 Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 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 Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat: 155 nolu odasında 

veya Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mah. 

Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir 

veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat: 155 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. 

 7577/2-1 
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7 (YEDİ) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince aşağıda adı ve koordinatları verilen 7 (yedi) adet jeotermal 

kaynak arama ruhsatlı saha, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre 

Açık Artırma Usulü (Kısmi Teklifli) ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. İhale Kısmi 

Teklifli olup her kısım için ayrı ayrı teklif ve geçici teminat alınacaktır. 

3209249 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Anaz Mahallesi, Alanı: 4797,05 Ha, Pafta: N42d1, N42d4 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 96.507,69 TL, Geçici Teminatı:2.895,23 TL, İhale 

Saati: 13:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 500000 505000 505000 500000 

Yukarı (X) 4115350 4114540 4104900 4105800 

 

3295229 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Aşağı Koymat Mahallesi, Alanı: 277,99 Ha, Pafta: N41b3 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 31.528,86 TL, Geçici Teminatı: 945,87 TL, İhale Saati: 

13:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 495000 494999 494209 493999 497993 498000 

Yukarı (X) 4127000 4126412 4126830 4127980 4127304 4127000 

 

3209248 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Çamlıdere Mahallesi, Alanı: 4514,55 Ha, Pafta: N42d1, 

N42d4 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 90.932,02 TL, Geçici Teminatı: 2.727,96 TL, İhale 

Saati: 13:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 505000 509700 509900 505000 

Yukarı (X) 4114540 4114000 4104432 4104900 

 

3209251 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Havşanlı Mahallesi, Alanı: 3251,94 Ha, Pafta: N42d3, 

N42d4, N42d1 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 66.051,65 TL, Geçici Teminatı: 1.981,55 TL, İhale 

Saati: 13:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 505000 509900 509812 515065 511170 

Yukarı (X) 4104900 4104432 4109208 4102750 4100135 
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3209252 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Mutluca Mahallesi, Alanı: 3288,96 Ha, Pafta: N42d3, N42d4, 

N41c3 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 66.781,15 TL, Geçici Teminatı: 2.003,43 TL, İhale 

Saati: 13:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 500000 505000 511170 506408 

Yukarı (X) 4105800 4104900 4100135 4098297 

 

3209250 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Alanı: 4492 Ha, Pafta: N41c3, N41c4, 

O41b1, O41b2 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 90.487,67 TL, Geçici Teminatı: 2.714,63 TL, İhale 

Saati: 13:30 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 483609 486900 491670 488634 

Yukarı (X) 4106078 4107181 4094577 4093562 

 

3203463 Erişim Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları: 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Yukarı Koymat Mahallesi, Alanı: 300 Ha, Pafta: N41b3 

Taban İhale Bedeli (KDV Hariç) : 31.528,86 TL, Geçici Teminatı: 945,87 TL, İhale Saati: 

13:30 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 495000 498000 498000 495000 

Yukarı (X) 412700 4127000 4126000 4126000 

 

2 - İhale, Veysel Karani Mah. Darçın Sok. No:10 Haliliye / ŞANLIURFA Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Başkanlığı Haliliye / ŞANLIURFA adresindeki Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı 418 no’lu İhale Salonunda, 11.09.2017 pazartesi günü saat 13:30’da 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecekler, aşağıda istenilen belgeleri en geç 11.09.2017 pazartesi günü, 

ihale saatine kadar İhale komisyonuna teslim edeceklerdir. İhale başladıktan sonra hiçbir şekilde 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler: 

3.1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

3.2 - İhale için belirtilen geçici teminatlar İdaremiz adına açılmış olan Şanlıurfa T.C. 

Vakıfbank Haliliye Şubesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı TR 5900 0150 0158 

0073 0539 7516 nolu hesabına ihale kayıt numarası ile yatırılmış geçici teminat dekontu ihale 

saatine kadar getirilecektir. 
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3.3 - Gerçek kişi olması halinde, 

3.3.1. Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi, 

3.3.2 - T.C. Kimlik Numarası ile onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği (fotokopisi), 

3.3.3 - Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi süresiz teminat mektubu veya 

2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birisi, 

3.3.4 - Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı vekâletnamesi, 

3.4. Tüzel kişi olması halinde;  

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

2) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti 

3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,  

4) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletname 

5) Gerçek ve Tüzel kişilere ait İdareye borcu olmadığına dair yazının ihale komisyonuna 

teslim edilmesi 

3.4.1 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin Ticaret ve Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış 

Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,  

3.4.2 - İlgisine 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, 

3.4.3 - Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesi ve 

imza sirküsü, 

3.5 - İhale dokümanı kapsamında sunulan teknik şartnamenin istekli tarafından 

onaylanmış bir örneği ihale komisyonuna sunulacaktır. 

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

Veysel Karani Mah. Darçın Sok. No: 10 Haliliye / ŞANLIURFA adresinde görülebilir. 

5 - Doküman satış bedeli 500,00 (beşyüz türk lirası) TL’dir. İhale için belirtilen doküman 

satış bedeli İdaremiz adına açılmış olan Şanlıurfa T.C. Vakıfbank Haliliye Şubesindeki Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı TR 5900 0150 0158 0073 0539 7516 nolu hesabına ihale 

kayıt numarası ile yatırılacaktır. Doküman satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır. 

6 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girilmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale 

bozularak, sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 

7 - İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

8 - İlgili sahalarla ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçlar ile sözleşmeden dolayı 

doğacak olan masraflar ruhsatı alan kişi veya şirkete aittir.  

9 - İhaleye katılım şartları, ilan metni ve iştirakçilerden aranılan belgeleri de ihtiva eden 

şartname Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesi olan 

www.sanliurfayikob.gov.tr’den görülebilir. 

İlan olunur. 7140/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/531027 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Millî Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü  İl/İlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi 
Fabrikalar Mah. 27. Sokak No: 12 

(İstasyon Civarı) KIRIKKALE  
Tel-Faks 

0 318 224 74 04 

0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71100 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MTD Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Çilek Mahallesi 63145 Sk. No: 3  

Akdeniz/MERSİN 
 

T.C. Kimlik No. --  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6230322739  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
35440  

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 (  ) 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. 

 7621/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Marmara Üniversitesi Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen 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.


