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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay

Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/03/2017 30017



KTO Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan KTO Ka-

ratay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci mad-

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Kendi yerine sınava başkasını soktuğu, başkasının yerine sınava girdiği, kopya

çekmeye teşebbüs ettiği veya kopya çektiği iddiasıyla haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümlerine göre soruşturma başlatılan öğrencilerin ilgili sınav notu sıfır olarak, yıl/dönem

sonu oluşacak harf notu I harf notu olarak girilir. Disiplin soruşturması sonucunda öğrencilerin

sınavlarda soruşturmaya konu olan eylemleri gerçekleştirdiklerine karar verilmesi halinde ilgili

öğrencilerin I harf notu FF harf notuna dönüştürülür. Öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır.

Disiplin soruşturması sonucunda öğrenciye herhangi bir disiplin cezası verilmemesi halinde

öğrencinin sınav notu ve oluşan harf notu not giriş sistemine girilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Şırnak Üniversitesinden: 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ  ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

okul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim, sınavlar ve

kayıt işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

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

meslek yüksekokulu öğrencilerinin kayıt, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi, sınav, sınavların

değerlendirilmesi, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 133 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/3/2016 29660
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında

müdürü,
ç) DNO: Dönem not ortalamasını,
d) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Öğrenci: Şırnak Üniversitesi öğrencisini,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
ı) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
l) YNO: Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 
n) Yüksekokul: Yüksekokulu ve meslek yüksekokulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı

Kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler için-
de, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat baş-
vurarak veya e- devlet üzerinden kayıt yaptırabilirler. Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen
adaylar ilk kayıt işlemlerini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilirler. Kayıt sırasında
öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya noter ya da Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik ve adli sicil durumunda öğrencinin beyanı yeterlidir. Eksik veya yeterli
olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan
adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler, kendi birimlerinin kayıtlarıyla ilgili
ek belgeler isteyebilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıtları ile ilgili esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde

kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, yürürlükteki mevzuata
göre ödemesi gerekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders
kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin kaydı yenilenmez.
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(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti
olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayı-
lır.

(4) Zamanında ders kaydı yapamayan öğrenciler kayıt yenileme tarihinin bitiminden
en geç bir hafta içerisinde dilekçe ile başvurup ilgili yönetim kurulunun onayını alarak ders
kaydını yapabilir. 

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için ge-
rekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş
ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için, sınavlarına
girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/ yıl başında akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme
süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda,
ilgili dersin zorunlu ders olması halinde onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrenci-
nin bu dersten başarılı olması gerekir. İlgili ders seçmeli bir ders ise öğrenci ilgili birimin uygun
göreceği seçmeli derslerden birine kayıt yaptırabilir. Ancak ilgili ders seçmeli ders ise ve öğ-
renci alması gereken toplam krediyi tamamlamış ise o dersten muaf sayılır. Bu durumdaki öğ-
renciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını ilgili mevzuata uygun şekilde ödemek zorun-
dadırlar.

Katkı payı

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yarıyıl/ yılında, akademik takvimde belir-
tilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirtilen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci
katkı payını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler
hakkında ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği
veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı ve-
rilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan
kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için öğrencinin yerel
bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Emniyet Müdürlüğünce verilen belge ile birlikte Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekir. Kimlik kartını kaybeden öğ-
renciye yeni kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde,
eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim
Senato tarafından kararlaştırılır. Akademik takvim ancak Senato kararı ile değiştirilebilir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak
ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan
ve yaygın eğitim de yapılabilir.
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(3) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir örgün eğitim-öğretim yılı güz
ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. Resmî tatil günleri,
yarıyıl/yıl içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin dışındadır. İlgili birimin talebi
ve Senatonun onayı ile dersler cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Ara sınav haftası içinde
gerektiği hallerde ders ve uygulama yapılabilir. İlgili kurulların ve Senatonun kararı ile dersler
yıllık olarak da düzenlenebilir. Senato kararı ile yarıyıl/yıl süresi uzatılabilir ve yaz yarıyılı
akademik takvime eklenebilir.

(4) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim
önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafın-
dan karara bağlanan programlar ve akademik takvim her eğitim-öğretim yılının başlamasından
en az bir ay önce ilan edilir.

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerin özelliklerine göre teorik

dersler, uygulamalı dersler, uygulamalı teorik dersler ve pratik çalışma, atölye, laboratuvar ça-
lışması, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi
uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların saat sayıları, kredileri
ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri, zorunlu veya seçmeli ol-
maları, ilgili akademik anabilim veya bölüm akademik kurullarının önerileri dikkate alınarak
ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj bitirme projesi, diploma projesi ve mezuniyet tezi gibi eğitim-öğretim faaliyet-
lerinin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar ilgili birim-
lerce hazırlanır ve belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından onaylanır.

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 11 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun

önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları
sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans
programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.
Çift anadal programları bilim alanları yakın olan önlisans ve önlisans, lisans ve lisans, lisans
ve önlisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir.

(2) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer
önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans
programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Se-
natonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(3) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü
ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında,
beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarı-
yılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç
ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(5) Yan dal programları; lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğren-
cinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini
sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yan dal programları farklı fakültelerdeki
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lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eş-
leştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans prog-
ramları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar,
ancak kendi aralarında yan dal programları yürütebilir.

(6) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun
kararı ile belirlenir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı
öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya
yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir lisans
programı anlamını taşımaz.

(7) Çift anadal ve yan dal ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitim
MADDE 12 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme,

radyo- televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının
aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki
bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan öğretim programları ile ilgili esaslar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun
önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir. Uzak-
tan eğitim ile ilgili esaslar ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre Üniversite tarafından yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eği-
tim- öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı veya bütün dersler
yabancı dilde okutulabilir. Ayrıca, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların
bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir.

(3) Türkçe öğretilen bazı dersler çeşitli anlaşmalar kapsamında Üniversiteye gelen ya-
bancı uyruklu öğrenciler ve Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında gelen öğrenciler
için İngilizce veya başka bir dilde de verilebilir.

Yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 14  – (1) Yabancı dil öğretimi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 un-

cu maddesine ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu veya yabancı diller bölümü tarafından ve-
rilen yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı; lisans düzeyinde yabancı dille eğitim-öğretim
yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların bir yıl
süreli zorunlu hazırlık sınıflarını, isteğe bağlı ve kontenjan dâhilinde Türkçe eğitim-öğretim
yapılan programların bir yıl süreli hazırlık sınıflarını kapsar.
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(3) Hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil eğitim-öğretiminin esasları ile devam, sınav
ve ilişik kesmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Eğitiminin bir kısmını ya da tamamını yabancı dil ile yapan programlara kabul edi-
len öğrencilerin yabancı dil düzeyleri yabancı diller yüksekokulu/yabancı diller bölümü tara-
fından yapılan yabancı dil düzey belirleme ve yeterlilik sınavı ile tespit edilir. Yabancı dil düzey
belirleme ve yeterlilik sınavında dil düzeyi yeterli görülmeyenler hazırlık sınıfına alınırlar. Öğ-
rencilerin hangi seviyede yabancı dil öğretimi görecekleri sınav sonucuna göre belirlenir.

(5) Ulusal veya uluslararası düzeyde geçerli olan merkezî yabancı dil sınavlarından
YÖK veya Üniversitenin belirlediği başarı notunu belgeleyen öğrenciler Üniversitenin yabancı
dil belirleme sınavını almak zorunda değildirler. Bu öğrenciler isterlerse yabancı dil hazırlık
sınıfından muaf tutulurlar ve ilk yıl doğrudan öğrenimlerine başlayabilirler.

(6) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin normal süresi, önlisans ve lisans öğrencileri için
bir yıldır. Ancak; yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız
olan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık eğitimine devam ederler.

(7) Hazırlık sınıflarındaki eğitim süresi en çok iki yıldır. İkinci yılın sonunda başarısız
olan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde

eğitim- öğretim için normal süre iki yıldır. İki yıllık önlisans düzeyinde eğitim gören öğrenci-
lerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre dört yıldır. Meslek yüksekokulla-
rında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Tıp Fakültesi hariç, fakülteler ve lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullar için
normal eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin
öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre yedi yıldır. Dört yıllık eğitim veren bi-
rimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı
yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki yabancı dil hazırlık eğitim-öğre-
timi süresi yukarıda belirtilen normal sürelerin dışındadır.

(5) Normal süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayan öğ-
rencilerden durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ve yürürlükteki
mevzuatta tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar.

(6) Öğrenimlerini normal sürelerde tamamlamayıp mezun olamayanlar, ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ödemek
koşulu ile, yürürlükteki mevzuat izin veriyorsa öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim süresi boyunca
katkı payı veya öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Öğretim Plan ve Programı, Dersler ve Ders Alma, Danışmanlık

Öğretim plan ve programı
MADDE 16 – (1) Ders kredileri ve ders programları, YÖK tarafından ilgili programın

yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen
kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili akademik anabilim
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dalı/bölüm akademik kurulunda belirlenir, ilgili kurul tarafından kararlaştırılır ve Senatonun
onayıyla kesinleşir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve
yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik
veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalış-
malar göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne
dayalı ders kredileri hesaplanır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, tez, proje, staj, işyeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Her yarıyıl/yıl hangi
derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik anabilim dalı kurul-
ları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul önerisi ile Senatoda
kararlaştırılır.

(3) Senato onayından geçen öğretim planları; eğitim-öğretim başlamadan önce akade-
mik takvimde belirtilir ve ilgili yarıyılda uygulanır. İlgili mevzuat ya da YÖK tarafından be-
lirlenen esaslar çerçevesinde veya zorunlu hallerde öğretim planında yapılması gereken deği-
şiklikler Senato onayından geçtikten sonra eğitim-öğretim yarıyılının en geç ilk iki haftası içe-
risinde veya YÖK tarafından belirlenen tarihte uygulamaya konur.

Dersler ve ders alma
MADDE 17 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu

dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, önerilen dersler arasından
öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Mezun olmak için öğrenci; öğretim planında yer alan
tüm zorunlu dersler ile öngörülen AKTS’de seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlü-
dür.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yılının başlangıcında akademik takvimde be-
lirtilen süre içerisinde ders kaydı yaptırırlar. Başarısız olup tekrar almak zorunda oldukları
dersler hariç ve tüm sorumluluk kendilerinde olmak üzere, öğrenciler ders ekleme-çıkarma
(ders düzeltme) haftası içinde kaydoldukları dersleri değiştirebilir, bırakabilir veya bunlara
ders ekleyebilirler.

(3) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir.
Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt
olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanım-
lanır. Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir. İlgili ku-
rulun kararıyla belirli meslek okullarından gelen öğrenciler ile belirli dersleri almış olan öğ-
renciler ön koşul derslerinden muaf tutulabilirler.

(4) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır.
(5) Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin AKTS’leri,

öğretim programının toplam AKTS’nin %60'ından az olamaz. Öğretim planlarında seçmeli
dersler, mezuniyet için alınması gerekli olan zorunlu toplam AKTS’nin %25'inden az ve
% 40'ından fazla olamaz.

(6) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslere
kaydolan öğrenci sayısının 10'dan az olması ve sınıf mevcudunun da 10’dan az olması halinde,
hangi seçmeli dersin açılacağına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının
yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; öğrenci danışmanının önerisi ve il-
gili bölüm/program akademik kurulunun kararıyla ders ekleme-çıkarma dönemini izleyen hafta
içinde seçmeli ders kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli diğer derslere kaydı
yapılır.
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(7) Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grup-
ları içinden seçilebilir. Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan öğrencinin,
kendi bölümü veya kendi bölümüne yakın diğer bölümler tarafından verilen derslerden olabilir.
Öğrenci ayrıca zorunlu ve öngörülen ilgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli derslerin
yanı sıra Üniversiteye bağlı her hangi bir bölüm/program tarafından verilen genel kültür ya da
değişik ilgi alanlarındaki dersleri de alabilir.

(8) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından her programın özelliğine
göre hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yapılır.

(9) Her dersin kredisi ve AKTS’si öğretim programında belirtilir. Bir dersin kredisinin
hesaplanmasında 1 saat teorik ders 1 kredi, 1 saat uygulama ve/veya laboratuvar 0,5 kredi ola-
rak alınır. Uygulamalı teorik dersin kredisi, o dersin haftalık uygulama veya laboratuvar saat-
lerinin yarısıyla haftalık teorik saatinin toplamından elde edilir. Senato tarafından not ortala-
malarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haf-
talık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(10) Bir eğitim-öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında her yarıyıl için ders
ve uygulama kredisi 30 AKTS'dir. İki yıllık önlisans programlarında ders ve uygulama kredi
toplamı 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredi toplamı 240
AKTS'dir.

(11) Öğrenci farklı birimler veya aynı birimin farklı sınıfları tarafından hazırlanan ders
programlarında çakışan iki derse kayıt olamaz. Ancak, öğrenci daha önce almış ve devam şartını
yerine getirmiş olduğu bir ders ile bu dersle çakışan başka bir derse kayıt yapabilir. Bu durumda
öğrenciden devam şartını yerine getirmiş olduğu derse katılma şartı aranmaz, öğrenci bu dersin
sadece ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmakla yükümlüdür.

(12) Dönem ödev ve projelerinin ara sınav yerine sayıldığı derslerde öğrenci dönem
ödevi ve projelerini yapmakla yükümlüdür. Ancak, dersi veren öğretim elemanı öğrenciden
yeni ödev ve proje istemeden öğrencinin en geç bir önceki dönem yapmış olduğu ödev ve pro-
jeleri kabul edebilir.

(13) Ders tekrarı durumunda olan ve/veya alt yarıyıldan dersi olan bir öğrenci alt yarıyıl,
devamsızlıktan kaldığı ve başarısız olduğu derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır.

(14) Özel hükümlerle belirtilmediği sürece öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğ-
renci bir yarıyılda teorik ve uygulama dâhil ilk kez alacağı ve daha önce almış olup devamsız-
lıktan kaldığı en fazla 30 AKTS kredisi ders alabilir. 

(15) Öğrenci daha önce almış olup devamsızlıktan kaldığı dersler ile ilk kez alacağı
derslere ilave olarak daha önce devam şartını yerine getirmiş olduğu derslerden oluşan top-
lamda en fazla 40 AKTS kredisi ders alabilir. 

(16) Başarısız (GNO'su 59 veya daha düşük) olan öğrenciler üst yarıyıl/yıldan ders ala-
mazlar. Genel not ortalaması en az 75 olan başarılı öğrenciler; bir yarıyılda alabileceği en fazla
kredi sayısını (40 AKTS) aşmamak koşuluyla üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(17) Meslek yüksekokulları hariç fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda, ön koşullu
derslerin koşulunu yerine getirmek şartıyla, genel not ortalaması 75-85 arası olan öğrenciler
üst yarıyıldan/yıldan bir ders, genel not ortalaması 86 ve üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıl-
dan/yıldan üç ders alabilirler. İstisnai durumlar, öğrencinin bir yarıyılda alabileceği en fazla
kredi sayısını (40 AKTS) aşmamak koşuluyla, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üst yarıyıldan/yıldan alınacak derslerin seçimi, da-
nışmanın önerisi ile gerçekleştirilir.
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(18) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden
fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde 25'ten;
uygulama, uygulamalı teorik veya seçmeli derslerde 10'dan daha az olamaz. Bir grupta asgarî
öğrenci sayısının hesaplanmasında sadece dersi ilk kez alan öğrenciler ile dersten başarısız
olup dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler dikkate alınır. Genel not ortalamasını veya
geçme notunu yükseltmek amacıyla dersi tekrar alan öğrenciler dikkate alınmaz. Bir grupta
bulunacak öğrenci sayısında sınırlama var ise dersten başarısız olup dersi tekrar almak zorunda
olan ve zorunlu veya seçmeli olarak dersi ilk kez alan öğrencilere öncelik verilir. Ayrıca, genel
not ortalamasını yükseltmek amacıyla dersi tekrar alan öğrenciler arasından ilgili dersten en
düşük notla geçen öğrencilere öncelik verilir.

(19) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler ka-
yıtlı oldukları bölüm/program için açılan grupla dersi almak zorundadır. Alttan ilk kez veya
tekrar ders alan ve kendi grubuyla dersi aldığı zaman dersi başka bir ders ile çakışan öğrenci-
lerin hangi grupla ders alacakları ve istisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi
ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(20) Bir öğrenci, bir yarıyılda alabileceği en fazla kredi sayısını aşmamak ve en düşük
not aldığı derslere öncelik vermek koşuluyla not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce
almış olduğu en fazla üç dersi tekrar alabilir. Bir dersin tekrar alınabilmesi için dönem başında
o derse kayıt yapmak zorunludur. Başarılı oldukları dersi tekrar alan öğrencilerden o derse de-
vam şartı aranmaz. Bu öğrenciler sadece ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmak zo-
rundadırlar. Dersi tekrar alan öğrenciler dilerlerse derse devam da edebilirler.

(21) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda ala-
mayan öğrenciler, verildiği ilk dönemde bu dersi almak zorundadır.

(22) Öğrenciler başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu ve il-
gili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya
program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilir.

(23) İlgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler
aynı dersi tekrar alabilir veya danışman onayıyla bu dersin yerine sayılabilecek ilgili dönemde
açılmış olan eşdeğer kredili seçmeli başka bir dersi alabilir.

(24) Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkân veren yö-
nelme/uzmanlık ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp
başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzmanlık ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzman-
lık ders grubu değişikliği yapan öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp ba-
şarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aran-
maz.

Başka üniversitelerden yaz yarıyılında ders almak

MADDE 18 – (1) Yaz yarıyılında başka üniversitelerden derslerin alınıp alınamayaca-
ğına Senato karar verir.

(2) Bir öğrencinin başka bir üniversiteden yaz yarıyılında ders alabilmesi için öğrenci-
nin ilgili dersin devam şartını yerine getirmiş olup başarısız olması gerekir. Bu durumda öğrenci
yaz yarıyılında başka bir üniversiteden en fazla üç ders alabilir.

(3) Mezun olabilmesi için daha önce almamış sadece bir dersi kalan veya devamsızlık-
tan sadece bir dersten kalan öğrenciler de yaz yarıyılında başka üniversitelerden ders alabilir.
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(4) Başka üniversitelerin yaz yarıyılı öğretiminden ders alınmasına Senato onay verirse,
ders almak isteyen öğrenci ilk önce kendi birimlerine dilekçeyle başvurur. Öğrenci dilekçede
hangi dersi hangi üniversitenin hangi ilgili biriminden almak istediğini ve ders kredilerini be-
lirtir.

(5) İlgili kurul öğrencilerin taleplerini uygun görürse Senatoya sunar. Senatonun ona-
yından sonra dersi almak isteyen öğrencilerin listesi ilgili dekan/müdür tarafından yaz yarıyı-
lında dersi verecek olan üniversitenin ilgili birimine resmî yazıyla bildirilir.

(6) İlgili kurul öğrencilerin almış oldukları notların öğrenci otomasyonuna işlenmesi
kararını verir. Öğrencilerin başka üniversitelerden yaz yarıyılında almış oldukları derslerin geç-
me notları 100'lük not sistemine göre ise Üniversitede almış oldukları derslerin geçme notları
gibi değerlendirilir. Öğrencilerin başka üniversitelerden almış oldukları geçme notları harf veya
4'lük not sistemine göre ise; varsa ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosu aksi takdirde
YÖK’ün belirlemiş olduğu not dönüşüm tablosu kullanılır.

(7) Başka üniversitelerden yaz yarıyılında alınan derslerin geçme notları öğrencinin da-
ha önce başarısız olduğu dönemdeki aynı yarıyıl/yıl derslerin notları yerine yazılır ve aynı ya-
rıyıl/yıl ders döneminin not ortalaması ile genel not ortalamasına katılır.

Başka üniversitede özel öğrenci statüsünde ders almak
MADDE 19 – (1) Özel öğrencilik ile ilgili işlemler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Senato tarafından düzenlenir.

(2) Başka üniversitelerde herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenci-
ler; sağlık ve benzeri sorunlar nedeniyle Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde belli bir
yarıyıl/yıl özel öğrenci statüsünde ders alabilirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler de bilgi ve be-
cerilerini artırmak amacıyla Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde ilgili mevzuat çerçe-
vesinde özel öğrenci statüsü ile ders alabilirler.

(3) Özel statüde başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenci hangi üniversiteye ne
kadar süreyle gitmek istediği talebini gerekçesiyle birlikte ilgili kurula sunar. İlgili kurulun uy-
gun görmesi ve Senatonun onaylamasından sonra öğrenci gitmek istediği üniversiteye başvu-
rur.

(4) Öğrencinin özel statüyle gittiği üniversitenin ilgili biriminin yarıyıl/yıl sonunda öğ-
renci tarafından alınan geçme notlarını öğrencinin kayıtlı olduğu birime resmî yazıyla bildir-
mesi şartıyla, ilgili yönetim kurulu bu notların öğrenci otomasyonuna işlenmesi kararını verir.
Öğrencilerin özel statüde başka üniversitelerden almış oldukları derslerin geçme notları Üni-
versitemizde almış oldukları derslerin geçme notları gibi değerlendirilir.

Danışmanlık
MADDE 20 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmeliğe uygun bir akademik program izle-

mesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi veya görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık
görevleri, öğretim üyelerine veya görevlilerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Yeterli sayıda öğ-
retim üyesinin veya görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri ve okutmanlar
da danışman olarak atanabilir.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim dalı başkanları veya
program başkanları tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt sü-
resi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu du-
rumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine, bu fıkrada
öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim üyesi veya görevlisi görevlendirilir ve bu gö-
revlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.
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(3) Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm baş-
kanının veya program başkanlarının görüşü alınmak suretiyle ilgili yönetim kurulunca karara
bağlanır.

(4) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu
program çerçevesinde her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler
hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler;
öğrencinin başarı durumu, derslerin program içindeki dağılımı ve derslerin özellikleri göz önü-
ne alınarak danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.

(5) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini da-
nışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(6) Ders kayıtlarında her hangi bir hata veya eksikliğin tespit edilmesi durumunda öğ-
renci danışmanını bilgilendirmek ve gereğini talep etmekle sorumludur. Her türlü ders kaydının
zamanında yapılması ve kayıt yenileme işlemlerinde birinci derecede öğrenci sorumludur. Öğ-
rencinin ihmalinden kaynaklanan yanlış ders alma, başarısız olduğu dersleri tekrar almama
veya alması gereken dersleri almamaktan dolayı mezuniyetinin gecikmesinden danışman so-
rumlu tutulmaz. Ancak, danışmanın ihmalinden dolayı öğrencinin mağduriyeti söz konusu
olursa danışman sorumlu tutulur ve ilgili kurul veya Senato tarafından hakkında işlem yapılır.

Derslere devam
MADDE 21 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme

sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise
en az %80'ine devam etmiş olması gerekir. Ancak, bir dersin devam şartını yerine getiren ve
varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar
almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı
halinde, devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili kurul karar verir.

(2) Uluslararası bilimsel etkinlik, spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılan öğrenciler, Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlen-
dirilen öğrenciler ile fakülte dekanlığı, yüksekokul müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarınca
kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren faaliyetler için görevlendirilen öğrencilerin derse ka-
tılmadıkları süreler devamsızlık süresinin dışında tutulur.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan öğrencilerin derse katılmadıkları raporlu sü-
releri devamsızlıktan sayılır. Raporlu olunan toplam süre teorik derslerin süresinin %30'unu,
uygulama ve/veya laboratuvarların süresinin %20'sini aştığı takdirde rapor, izne dönüştürülerek
öğrenci o yarıyıl için izinli sayılabilir ve ilgili dönemde kaydını dondurabilir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavların yapılması
MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders

sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem
sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim ele-
manı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yıl sonu
sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavının yapılmayacağı durumlarda ilgili
mevzuat esasları uygulanır.
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(3) Yarıyıl/yıl içi, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları, dekanlıklar, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki
hafta önce ilan edilir.

(4) İlan edildikten sonra sınav tarihleri ve sınav haftaları toplu olarak ancak ilgili yönetim
kurulu kararı ile değiştirilebilir. Dersi alan bütün öğrencilerin yazılı talebi ve dersi veren öğretim
elemanının uygun görmesi, öğretim elemanının ilan edilmiş sınav tarihinde başka bir yere git-
mek zorunda olması veya benzer mücbir sebeplerden dolayı dersin sınav tarihi değiştirilebilir.

(5) Bazı dersler için dönem ödevi veya dönem projesi gibi faaliyetler ara sınav olarak
değerlendirilebilir. Bu dersler için ayrıca normal ara sınav da yapılabilir.

(6) Bir öğretim programında ilgili yarıyıla/yıla (ilgili sınıfa) ait en fazla iki dersin sınavı
aynı günde yapılabilir. Alt veya üst yarıyıldan/yıldan ders alan öğrenciler için ayrı bir sınav
programı yapılmaz; bu öğrenciler bir günde en fazla dört dersin sınavına girebilirler, aynı günde
dörtten fazla sınavları olması halinde ise girmedikleri sınavlara daha sonra başka bir grupla gi-
rebilir veya mazeret sınavı hakkını kullanarak bu sınavları telafi ederler.

(7) Ortak zorunlu derslerin (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
birden fazlası aynı gün ve saatte bir oturumda yapılabilir.

(8) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
(9) Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrenci, idare veya ilgili

yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
(10) Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrenciler sı-

navlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimliği ile yönetimce
istenecek başka belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır.

(11) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran,
kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğ-
renciye, o sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve hakkında tutanak tutularak disiplin soruşturması
açılır.

Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara ve yıl sonu sınavlarına gi-

remeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime
yazılı olarak bildirir. Bütünleme sınavına girebilecek öğrencilere yıl sonu sınavları için mazeret
sınav hakkı verilmez. Birim yönetim kurullarınca mazeret başvuruları Senatonun belirlediği
esaslar çerçevesinde kabul edilenler, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen gün ve
saatte sınav hakkını kullanırlar. 

(2) Mazeret sınavları birim yönetim kurulu kararından itibaren beş iş günü içinde yapılır.
Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hak-
kı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

(3) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz ve bütünleme sınavına girmeyen
öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Öğrencilerin mazeret durumları şunlardır:
a) Hastalık hali: Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek ni-

telikte ciddi bir rahatsızlığının veya en az 3 günlük heyet raporu almasını gerektirecek bir du-
rumunun varlığı halinde bu durumunun bir raporla belgelenmesi, alınacak bu raporun devlet
hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuşsa heyet raporu getirilmesi,
alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili  de-
kanlık/müdürlüğe sunulması gerekir.
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b) Öğrencinin yakınlarının vefatı: Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini
engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5
(beş) gün içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe sunulması gerekir.

c) Trafik kazası ve beklenilmeyen haller: Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci,
sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza
zaptını ibraz etmesi, öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava gir-
mesini engelleyecek nitelikte yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri bir olayın vukuu
bulması, bu sebeple konutun  hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan  alacağı
belgeyi ibraz etmesi gerekir.

ç) Gözaltı ve tutukluluk hali: Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve
bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi, öğ-
renci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi ibraz etmesi, öğrenci tutuklanmış
ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı gerekir.

d) Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme hali: Öğrenci ulusal veya uluslar
arası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri nedenle Üniversite veya diğer resmi kurumlarca ya-
pılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav döneminin
sonuna kadar ilgili dekanlık/müdürlüğe sunması gerekir.

e) Diğer mazeretler: Bu fıkrada  sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğ-
renci sınava girememişse bu mazeretini belgelenmesi gerekir.

f) Mazeretin kabulü: Bu fıkrada sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen
öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi
de ekleyerek, dekanlığa/müdürlüğe iletir. Mazeretin kabul yetkisi ilgili yönetim kurulundadır.
Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 24 – (1) Sınavlarda öğrencilerin başarı durumları 100'lük puan sistemine göre

rakamla belirtilir. Sınavı yapan öğretim elemanı, istisnai durumlar hariç, sınav tarihini takip
eden on iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Sınavı yapan öğretim elemanı bütün
sınav kâğıtlarını, sınav tutanaklarını ve sınav sonuçlarını iki yıl süreyle arşivleyerek saklar.
Öğretim elemanının Üniversiteden ayrılması durumunda sınav evrakları fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu arşivinde saklanır.

(2) Dersi veren öğretim elemanı öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu aldıkları geçme notlarını
öğrenci otomasyonuna işler, öğrenci otomasyonundan aldığı ders geçme notu listesini imzala-
yarak ilgili birime teslim eder. Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu sınavı gibi işlem görür.

(3) Notların öğrenci otomasyonuna sehven yanlış girilmesi durumunda, ders notları
otomasyona işlendikten en geç iki gün sonra ilgili öğretim elemanının yazılı talebi şartıyla,
Üniversite Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan notlar düzeltilir.

(4) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili bi-
rime dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz üzerine öğretim elemanı konunun kendisine intikal
ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde sınav kâğıdını inceler, sonuç yazılı ve gerek-
çeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun onayından
sonra yapılabilir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı durumu
MADDE 25 – (1) Herhangi bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirilmesi en az bir ara

sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Her dersin değerlen-
dirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların
başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.
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(2) Ara sınavların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna
katkısı %60'tır. Ödev ve uygulama sınavları ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir veya
ara sınav veya yıl sonu sınavlarına dâhil edilerek hesaplanabilir.

(3) Bir dersten başarılı olmak için öğrencilerin ödev, proje, uygulama sınavı, ara sınav
ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başarı notuna katkılarının toplamının 100 puan üzerinden en
az 60 puan olması gerekir. Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen veya
girdiği halde 100 puan üzerinden 50'nin altında not alan öğrenci ara sınav notu yüksek olsa
dahi ilgili dersten başarısız sayılır.

(4) Uygulama laboratuvarı olan teorik uygulamalı derslerde, uygulama sınavından ba-
şarısız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına katılamaz ve ertesi yıl ilgili dersi tekrar almak zo-
rundadır.

(5) Öğrencinin başarısız olduğu bir dersi tekrar alması durumunda, dersi daha önce kaç
kez aldığına bakılmaksızın, öğrencinin aldığı en yüksek yarıyıl/yıl sonu notu öğrencinin trans-
kriptinde görülür ve bu not öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır. 

(6) Öğrencilerin başarı durumları ve genel not ortalamaları transkriptlerinde 100'lük
puan sistemine göre belirtilir. Transkripte ayrıca 100'lük puan sistemine göre olan genel not
ortalamasının 4'lük puan sistemi ve harfli sisteme göre karşılıkları da aşağıda Tablo 1'de olduğu
gibi belirtilir: 

Tablo 1: Ders geçme notları ve başarı durumu
Ders Notu Ders Notu Ders Notu 

Başarı Durumu (4'lük Sistem) (100'lük Sistem) (Harfli Sistem)

Pekiyi 90 - 100 4,00 AA

İyi - Pekiyi 85 - 89 3,50 BA

İyi 75 - 84 3,00 BB

Orta - İyi 70 - 74 2,50 CB

Orta 60 - 69 2,00 CC

Orta - Şartlı Geçer 55 - 59 1,50 DC

Şartlı Geçer 50 – 54 1,00 DD

Başarısız 40 - 49 0,50 FD

Başarısız 0 - 39 0,00 FF

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavına Girmedi (Başarısız) GR 0,00 GR

Devamsız (Başarısız) DZ 0,00 DZ

Mazeretli MZ -- MZ

Başarılı B 0,00 S

Başarısız BS 0,00 U

Devam Ediyor DE -- DE

Yeterli YE -- --

Yetersiz YS -- --

Bırakılmış BR -- --

Muaf (Kredisiz) M -- --

Muaf (Kredili) MK -- --

(7) Öğrencinin başarı durumu ile ilgili altıncı fıkradaki tabloda belirtilen harfli başarı
notlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC, B ve S başarılı notlardır.
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b) DC ve DD notları; öğrencinin GNO'sunun 60 ve daha yukarı olması durumunda ba-

şarılı, GNO'sunun 60'ın altında olması durumunda başarısız notlardır.

c) FD, FF, GR, DZ, BS ve U başarısız notlardır.

ç) MZ, E ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş notlardır.

d) GR notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin ya-

rıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri

için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenimi

süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GNO/YNO hesabında; ilgili dersin

başarı katsayısı 0,00 alınarak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF no-

tu/0,00 işleme alınır.

e) DZ notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devam-

sızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili ders-

leri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yarıyıl ve genel not ortalamasının

hesaplanmasında bu not 0,00 FF notu olarak işlem görür.

f) MZ notu; ara sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına

giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına

giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından

bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapıla-

cak mazeret sınavı sonucu alınacak ders geçme notuyla değiştirilir.

g) B notu; Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kuru-

lunca başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla

yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesabına katılmaz.

ğ) BS notu; B notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değer-

lendirilir.

h) DE notu; kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak

doğrudan verilir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından başarı notu verilinceye kadar yarı-

yıl/yıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına

katılmaz. Ayrıca, her iki yarıyıl devam eden bitirme tezi, mezuniyet projesi gibi dersler için de

güz yarıyılında bu ders notu verilebilir. Her iki yarıyıl devam eden derslerin yılsonu notu diğer

derslerle beraber bahar yarıyılı sonunda işlem görür.

ı) Kredisiz (sıfır kredili) derslerin başarı değerlendirmesinde yeterli (YE) veya yetersiz

(YS) notları verilir.

i) Öğretim programında gerekli dersleri almış öğrencilerin; gün ve saatinin programın-

daki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, öğretim programı dışı aldığı derslerin başarı değer-

lendirmesinde (YE) veya (YS) notları verilir.

İşaretler

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şe-

kilde tanımlanır:

a) R (tekrar); dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili

dersin tekrar edildiğini gösterir.
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b) NC (kredisiz); dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılma-

dan ilgili dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğ-

retim programında belirtilen öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam

krediye sayılmaz ve GNO/YNO hesaplarına katılmaz.

c) TI (transfer-iç yatay geçiş); birimin başka bir bölümünden veya anabilim dalından

iç yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin

notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler ve

kredisiz derslere B notu verilir.

ç) TY (transfer-dış yatay geçiş); başka bir birimden veya yükseköğretim kurumundan

yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin

notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler ve

kredisiz derslere B notu verilir.

d) TD (transfer-dikey geçiş); herhangi bir önlisans programından bir lisans programına

dikey geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu işaretin

kullanıldığı derslere B notu verilir.

e) TS (transfer-diğer kurum yaz yarıyılı); Üniversite tarafından uygun görülüp ilgili yö-

netim kurulunca kabul edilen, Üniversite öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarının

yaz yarıyıllarında alıp başarmış olduğu dersleri için kullanılır. Bu derslerin notları aynen akta-

rılır.

f) T (transfer); dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki

transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Daha önceden başka kurumlarda kıs-

men veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde

okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul edilmiş dersleri bu şekilde değerlen-

dirilir. Bu işaretin kullanıldığı derslere B (S) notu verilir.

g) M (muafiyet sınavı ile muaf, kredisiz); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim

programında öngörülen yabancı dil gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir.

Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz

ve GNO/YNO hesaplarına katılmaz.

ğ) MK (muafiyet sınavı ile muaf, kredili); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim

programında öngörülen temel bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan

bu derslere B notu verilir ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır,

fakat GNO/YNO hesaplarına katılmaz. Bu dersler tekrar edilmez.

h) DP (öğrenci değişim programı); öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenci-

lerin almış olduğu, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için kullanılır. Bu derslerin

notları 100'lük sisteme göre ise aynen aktarılır. Öğrencinin değişim programından aldığı not

harf veya 4'lük not sistemine göre ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu

not dönüşüm tablosu kullanılır. Öğrencinin değişim programından aldığı not belirli bir sınır

aralığına göre ise (örneğin çok iyi veya AA = 90-100) her iki sınır değerlerinin ortalaması (ör-

neğin (90 + 100) / 2 = 95 alınır.

ı) TK (tek ders sınavı); dersin tek ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.

i) CY (çift anadal programı/yan dal programı); dersin çift anadal programı (ÇAP)/yan

dal programı dâhilinde alındığını gösterir.
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j) ES (öğrenim süresi sonu ek sınavlar); normal eğitim süresini doldurmuş, fakat mezun
olamamış öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınmış olan sınav hakları
çerçevesindeki dersleri için kullanılır.

Akademik başarı not ortalamaları, başarılı öğrenci, başarısız öğrenci 
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait YNO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GNO ile izlenir.
(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden alınmış başarı notlarının ilgili dersin kredisi ile çar-

pılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle ve bu Yö-
netmeliğin ilgili maddeleri göz önünde tutularak elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya
çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten
küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak he-
saplanır.

(3) Bir yarıyıla/yıla ait YNO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GNO hesabı
için ise, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde bu Yö-
netmeliğin ilgili maddelerine göre transkripte işlenen en son başarı notları kullanılır. Kayıtlı
bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YNO veya GNO belirlenirken öğretim programında belir-
tilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) Başarılı öğrenci: Bulunduğu yarıyıl/yıl sonu itibariyle GNO'su en az 60 olan ve alt
yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersi bulunmayan (50'den düşük notu olmayan) öğrenci ba-
şarılı öğrenci olarak tanımlanır. 

(5) Başarısız öğrenci: Bulunduğu yarıyıl/yıl sonu itibariyle GNO'su 59 veya daha düşük
olan öğrenciler başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda

alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.
(2) Öğrenciler, GNO'larını yükseltmek için 60'tan 84'e kadar olan notlarla başarmış ol-

dukları dersleri danışmanın onayı ile tekrar alabilirler. 84'ten daha yüksek notlarla başarılmış
dersler tekrar alınamaz. Bu şekilde dersleri tekrar alan bir öğrencinin en son aldığı yarıyıl/yıl
sonu geçme notları genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır ve öğrencinin trans-
kriptinde bu ders geçme notu görülür. Ancak dersi tekrar alan başarılı öğrencinin en son aldığı
not 60'tan daha düşük ise öğrencinin yarıyıl/yıl sonu notu 60 olarak hesaplanır ve öğrencinin
transkriptinde geçme notu 60 olarak görünür.

Tek ders sınavı
MADDE 29 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış ve devam şar-

tını yerine getirmiş fakat tek bir dersten kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır. 
(2) Mezuniyeti için GNO'sunun en az 60 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş

olan öğrencilere ise tek ders sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GNO'sunu en az 60 düzeyine
çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav
hakkı tanınır. 

(3) Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.
(4) Tek ders sınavına giren öğrencilerin ara sınav notları dikkate alınmaz, tek ders sı-

navında alınan not ders geçme notu olarak kabul edilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki ya-
rıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına
girer.
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(5) Yürürlükteki mevzuat zorunlu kılıyorsa, bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın
öğrenci katkı payını öderler.

(6) Tek ders sınavına başvuru yapmak için staj yapmış olma şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM 
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika
MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin alması gereken zo-

runlu ve seçmeli kredili derslerden başarılı olması ve GNO'sunun en az 60 olması gerekir. Ka-
yıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre başarıyla tamamlayan, başarısız olduğu dersi bulunmayan ve GNO'su 60 veya
daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. YNO'suna bakılmaksızın, başarısız
olduğu (FD ve daha düşük) dersi olmayan bir öğrenci, şartlı geçmiş olduğu (DD ve DC) dersleri
olsa bile GNO'su 60 ve daha yukarı olması durumunda başarılı sayılır ve bu öğrenci diploma
almaya hak kazanır.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GNO'su 85 ile 89 arasında olan öğren-
ciler onur öğrencisi, GNO'su 90 ve daha yüksek olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi ola-
rak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri program-
dan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GNO'nun
60 olma şartını yerine getiremeyen öğrencilere; GNO'larını yükseltmek üzere diledikleri son
iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav
hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girerler. Aynı derse ait öğren-
cinin aldığı en yüksek not dikkate alınır. Öğrencinin, yürürlükteki mevzuata göre ödemesi ge-
rekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptır-
ması gerekir.

(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sı-
nırsız hak kullanma durumunda olan öğrencilerin katkı payı ödeyip ödemeyecekleri ilgili mev-
zuata göre belirlenir. Öğrenciler her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak ka-
yıtlarını yeniler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Çift anadal programlarında öğrenciye, anadal lisans programından mezuniyet hak-
kını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans prog-
ramından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese
bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal ikinci lisans diploma-
sının normal lisans eğitim-öğretimi için tanınan azami süre içerisinde tamamlanması zorunlu-
dur. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından ve-
rilir.

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal ser-
tifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifika-
larda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından me-
zuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile anadal lisans prog-
ramına ait diplomasını alabilir. Yan dal sertifikasının normal lisans eğitim-öğretimi için tanınan
azami süre içerisinde tamamlanması zorunludur.
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(7) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini
yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(8) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve önlisans diplo-
masıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yan dal sertifikasının ne şekilde değerlendi-
rileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir.

(9) Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma
eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü
belirtilir.

Lisans öğrencilerinin önlisans diploması alması
MADDE 31 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğren-

cilerden, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara,
başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak baş-
vurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma
MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili

öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile
öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.
b) Mahallin en büyük mülki amiri veya Rektörlükçe verilecek bir belge ile belgelenmiş

olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış ol-
ması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirme-
si.

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) Öğrencinin kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olması.
f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma
ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-
ması.

(2) Bu nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
(3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde

sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca,
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ise yürürlükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği
sürece kaydı dondurulur.
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(4) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin
ortaya çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi
şartına bağlıdır. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(5) Kayıt dondurma süresinin bitiminden önce mazereti sona eren öğrenciler, dilekçeyle
başvurarak ders başlagıcının en geç ikinci haftası içerisinde ilgili yarıyılda veya bir sonraki
yarıyılda ilgili yönetim kurulu kararıyla eğitimlerine devam edebilirler.

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.
(7) Ders kayıtlarının başladığı tarihten itibaren kayıt dondurmak isteyen öğrenci varsa

ilgili dönemdeki katkı payını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma talebinde bu-
lunamaz. 

(8) Katkı payını daha önce ödemiş öğrenciler kayıt dondurdukları takdirde ödemiş ol-
dukları katkı payı iade edilmez.

İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik ve yürürlükteki ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerde

gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ilgili yönetim kurulu kararı ile
kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrenciler başvurmaları halinde bu Yönetmeliğin öngördüğü gerekli
şartları sağlıyorlarsa önlisans diploması alabilir ya da meslek yüksekokullarının benzer ve uy-
gun programlarına intibak ettirilebilirler.

(3) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kaydı silinen öğ-
renciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK’ün belirlediği esaslara
göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilir.

Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma
MADDE 34 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı ol-

duğu birime başvurması gerekir. Başvuru, ilgili yönetim kurulunca incelenerek öğrenci hak-
kında kayıt silme kararı alınır.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir
belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim
yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçiş, Ders Muafiyeti ve Öğrenci Değişimi 

Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak
MADDE 35 – (1) Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak hususunda, Lisans Öğre-

nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler
MADDE 36 – (1) Üniversite içi yatay geçişler, merkezi yerleştirme puanıyla yatay ge-

çişler ve yatay geçişlerde ders muafiyeti hususunda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dikey geçişlerde ders muafiyeti
MADDE 37 – (1) Dikey geçişlerde ders muafiyeti hususunda 19/2/2002 tarihli ve

24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

7 Eylül 2017 – Sayı : 30173                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Yeni kayıtlarda ders muafiyeti
MADDE 38 – (1) Üniversitelerin fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu prog-

ramlarına bir süre devam ettikten veya bu programlardan mezun olduktan sonra üniversite giriş
sınavına girerek Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce kayıtlı bulundukları
yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından iti-
baren en geç iki hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran
öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim-
öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan
öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve
hangi derslerden muaf olacağını belirler.

(3) Öğrencinin her yarıyılda 30 AKTS ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin
tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl (başla-
yacağı sınıf) belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini
kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar aynı zamanda öğrenciye tebliğ edilir.

(4) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan
muaf olmadığı dersleri öncelikle tamamlamak zorundadır.

(5) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu derslerin yerine, bulunduğu yarı-
yıl/yılın toplam AKTS saat miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabi-
lir.

(6) Öğrenci muaf olduğu dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. 
(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda Senato kararları uygulanır.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 39 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar ve Socrates, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm
öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. İlgili mevzuat ve yapılan anlaşmalarda belir-
tilmediği sürece öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programla-
rına katılamazlar.

(2) Yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üni-
versitede devam eder ve değişimde geçirdikleri süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğ-
renciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programlarında akademik danışmanın onayıyla ge-
rekli derslere kayıt yaparlar ancak, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayı-
lırlar. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-
gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, kendi öğretim programlarındaki ders, uygulama, staj ve
benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanı-
nın önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyet-
lere karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.
Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarısız olduğu dersleri veya bunların eş-
değeri olan dersleri kendi kayıtlı olduğu birimden akademik danışmanın önerisi ile AKTS kredi
açığını kapatacak şekilde tekrar alabilir. Öğrencinin kendi biriminden almış olduğu dersin geç-
me notu diğer yükseköğretim kurumundan almış olduğu geçme notunun yerine sayılır.
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(5) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üni-

versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler

için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 40 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak

protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller,

18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Ara-

sında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre

yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 7/12/2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şırnak

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

mıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

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

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tab-

loda bulunan 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve (1) nolu dipnot eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/57

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/58

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017
Karar No : 2017/59
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017
Karar No : 2017/60
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017
Karar No : 2017/61
Konu : Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik

Santralleri

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017
Karar No : 2017/62
Konu : İmar Planı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/63

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/64

Konu : Tokat İli, Turhal İlçesi, Celal Mah. Kavşak Projesine

İlişkin İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/65

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/66

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/67

Konu : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi

1091 ada, 12 parsele ilişkin İmar Planı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/68

Konu : Kastamonu İli, Daday İlçesi, Merkez Mah. (283 ada, 2 parsel)

İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/69

Konu : İmar Planı Değişikliği
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017

Karar No : 2017/71

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet Suçundan Hükümlü Ġbrahim ve Hatice 

Hamid'den olma 01/11/1997 ġam doğumlu Eyyübiye Mah. No: 14 ġanlıurfa adresinde ikamet 

ettiği bildirilen MAHMUD ABĠD hakkında Aksaray 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/215 

esas ve 2016/322 karar sayılı dosyasından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek 

infaz için Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca 

davetname düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (On gün) zarfında Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına gelmesi ve gelmediği 

taktirde 5275 sayılı Yasanın 19/1 maddesi hükmüne istinaden hakkında yakalama emri 

çıkarılacağı hususları tebligat ve yazıĢmalara rağmen hükümlü MAHMUD ABĠD'e tebliğ 

edilmediği anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Davetnamenin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar ilan olunur. 7647 

————— 
5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet Suçundan Hükümlü Ġbrahim ve Hatice 

Hamid'den olma 01/11/1997 ġam doğumlu Eyyübiye Mah. No: 14 ġanlıurfa adresinde ikamet 

ettiği bildirilen MAHMUD ABĠD hakkında Aksaray 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/215 

esas ve 2016/322 karar sayılı dosyasından 3000 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek 

infaz için Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca para 

cezası ödeme emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (30 gün) zarfında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına gelmesi ve 

gelmediği taktirde hapse çevrileceği ve kamuya yararlı bir iĢte çalıĢma tedbirine dönüĢtürüleceği 

hususları tebligat ve yazıĢmalara rağmen hükümlü MAHMUD ABĠD'e tebliğ edilmediği 

anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Para cezası ödeme emri ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar ilan olunur. 7648 

————— 
Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Süleyman ve Sıddıka oğlu 03/08/1982 Konya doğumlu 

Kılıçarslan Mah. Toptan Sok. Erden Sitesi Daire 32 Konya/MERKEZ adresinde ikamet ettiği 

bildirilen MEHMET ASLIM hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi‘nin 2008/95 esas ve 

2009/142 karar sayılı dosyasından 2.400 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz 
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için Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca para 

cezası ödeme emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (30 gün) zarfında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına gelmesi ve 

gelmediği taktirde hapse çevrileceği ve kamuya yararlı bir iĢte çalıĢma tedbirine dönüĢtürüleceği 

hususları tebligat ve yazıĢmalara rağmen hükümlü MEHMET ASLIM'a tebliğ edilmediği 

anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Para cezası ödeme emri ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar ilan olunur. 7649 

————— 
Parada sahtecilik suçundan hükümlü Ali ve Rabia'dan olma 01/01/1988 doğumlu 

HAMZA ABDULRAHMAN hakkında Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/71 Esas ve 

2014/104 karar sayılı dosyasından 20.000 TL. Adli Para cezası verildiği, ilamın kesinleĢerek infaz 

için Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza gönderilmesi üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığımızca ödeme 

emri düzenlendiği, hükümlüye hakkındaki ilamın infazı için (Otuz gün) zarfında Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımıza veya herhangi bir baĢka Cumhuriyet BaĢsavcılığına müracaatla ödeme yapması 

gerektiği, ödeme yapmadığı taktirde 5275 sayılı Yasanın 106/3 maddesi hükmüne istinaden adli 

para cezasının mahkemece belirlenen miktar (20 TL) üzerinden hapse çevrilip kamuya yararlı bir 

iĢte çalıĢma tedbirine dönüĢtürüleceği hususları posta ve yazıĢmalara rağmen hükümlü HAMZA 

ABDULRAHMAN'a tebliğ edilmediği anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 maddesi gereğince davetnamenin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Ödeme Emrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına, 

3 - Ġlanın bir suretinin Cumhuriyet BaĢsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan 

edilmesine dair verilen karar ilan olunur. 7911 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

68 ADET DE LOKO VE DMU TREN SETLERĠNĠN ATS BAKIM VE 

ONARIMI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/431113 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983         0 346 221 19 00 

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

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Sivas Loko Bakım Atelye Müdürlüğünde bulunan 

DE Lokolar ve DMU Tren Setleri Ġçin 68 Adet ATS Bakım ve Onarımı ĠĢi Ġçin Hizmet Satın 

Alınması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 
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4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 28/09/2017 günü saat 

14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 

toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli 

TeĢekkülümüz Sivas Gar Hasılata 75,00TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı 

Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 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. 7863/1-1 

—— • —— 

ĠHALE KOMĠSYON EK KARARI 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden: 

KARAR NO : 004 ve 005 

ĠDARENĠN ADI : TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 15.06.2017 PerĢembe günü, Saat: 14.00 

ĠHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü 

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Malatya Ġl sınırları içerisinde yer alan ve 2 Adet 

TaĢınmaz üzerinde bulunan TeĢekkülümüze ait hisselerin satıĢı. 

TCDD Yönetim Kurulunun 03.01.2017 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile satıĢı uygun görülen; 

* Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Dabakhane Mahallesi, 323,00 m2 miktarlı 89 ada 66 no.lu 

parselde 127/323 hissesine düĢen 127,00 m2 lik taĢınmaz, 

* Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Dabakhane Mahallesi, 380,00 m² miktarlı 89 ada 67 no.lu 

parselde 126/380 hissesine düĢen 126,00 m2 taĢınmaz, 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Ġhale Komisyonunca taĢınmazların satıĢını teminen 

Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan Ġhaleler sonucunda; 

• Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Dabakhane Mahallesi, 323,00 m2 miktarlı 89 ada 66 no.lu 

parselde 127/323 hissesine düĢen 127,00 m2 lik taĢınmaz 110.500,00 (YüzonbinbeĢyüz) Türk 

Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren KEMAL ADALI ‗ya Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, KEMAL ADALI‘nın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat 

kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi, 

• Malatya Ġli, Battalgazi Ġlçesi, Dabakhane Mahallesi, 380,00 m2 miktarlı 89 ada 67 no.lu 

parselde 126/380 hissesine düĢen 126,00 m2 lik taĢınmaz 105.000,00 (YüzbeĢbin) Türk Lirası 

bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren KEMAL ADALI‘ya Ġhale 

ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, KEMAL ADALI‘nın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat 

kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiĢtir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 24.07.2017 Tarih ve 18/146 sayılı Kararı 

ile onaylanmıĢtır. 7872/1-1 
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BÜTÜNLEġĠK DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ġzmir Bornova Belediye BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ihtiyacı 8 kalem BütünleĢik 

Donanım ve Yazılımın malzeme listesinde yer alan markalarına ve teknik Ģartnamelerine uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte KuruluĢça talep edilen marka/modelinin ve hazırlanan teknik Ģartnamenin, Ofis tip ticari 

Ģartnamesinin ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve 

ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/09/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

ve teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 7924/1-1 
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1456 ADET AÇIK HAVA REKLAM ĠġLETMECĠLĠĞĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde konuĢlandırılmak üzere, 330 

adet kapalı otobüs durağı yeri, 526 adet raket vitrin yeri, 75 adet megalight yeri, 500 adet bilboard 

yeri, 10 adet totem yeri ve 15 adet alt-üst geçit yeri olmak üzere toplam 1456 adet açık hava 

reklam iĢletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak 

―Kapalı Teklif Usulü‖ ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.  

1 - Ġhale 27/09/2017 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

ĠĢtirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekâbül eden satıĢ 

değerleri esas alınır)  

c - Gerçek kiĢilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d - Noter tasdikli imza sirküleri. 

e - ġartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

g - 2886 sayılı Kanun 16. maddesi gereğince istenilen Mali ve Teknik Yeterlilikler; 

1 - Yeminli Mali MüĢavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiĢ ve 2014, 

2015 ve 2016 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 30.000.000,-TL (Otuzmilyon Türk 

Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile yine aynı dönem içerisinde ihale 

konusu iĢ ile ilgili olarak kamu kuruluĢu yada belediyelere (iĢtirakler dahil) yıllık toplamda en az 

20.000.000,-TL (Yirmimilyon Türk Lirası) iĢ deneyim ve/veya iĢ bitirme belgesi/belgeleri ibraz 

edilecektir. Bu belgelere konu muhataplardan en az bir tanesinde belirtilen bedel asgari 

10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) olacaktır. Ġlgili ciro ve iĢ deneyim Ģartını sağlayamayan 

istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimde bulunan 

firmalardan en az bir tanesi bu Ģartı sağlaması gerekir. 

2 - Ġstekliler en az 5.000.000,-TL (BeĢmilyon Türk Lirası) ödenmiĢ sermayeye sahip 

olmalıdır. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimde bulunan firmaların tamamı bu Ģartı 

sağlamalıdır. 

3 - Bu iĢ ile ilgili olarak 2017 yılı nüfusu 1.000.000‘den az olmayan Ģehirlerden en az iki 

kamu kuruluĢu yada belediyeden (iĢtirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam iĢlemeciliği 

yaptığına dair, ilgili idareden alınmıĢ belge vermek zorundadır. Ortak giriĢim olması halinde, 

ortak giriĢimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu Ģartı sağlaması gerekir. 

3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelir ġube Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 27/09/2017 ÇarĢamba günü saat 11.00‘e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı‘nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 
 

Mevkii Cinsi 

KDV Hariç 10 yıllık 

Muhammen Bedel 

Geçici 

Teminat 

ġehrimizin Muhtelif 

Yerlerinde 

1456 Adet Reklam 

Aracı 
20.780.410-TL 623.413,-TL 

 7847/1-1 
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KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERĠNĠN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI 

DĠĞER BĠRĠMLERĠN ĠHTĠYACI OLAN MALZEMELERĠN NAKLĠ 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı   ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 78 

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 2 - Ġhale konusu iĢin adı      Birimi     Miktarı  

           Malzeme Nakli TL/(kmxTon) 4.565 Ton 

d) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi : 02.01.2018 tarihinde baĢlayacak olup 31.12.2018 

tarihinde sona erecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 26.09.2017 Salı - Saat: 15:00 

c) Dosya no : 1713819 

d) Ġhale kayıt no : 2017/43489 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütne) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 
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j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

5.1.1 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler ihale idari 

Ģartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

5.1.2 - ĠĢ deneyim belgesi (Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul 

iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

6 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Her türlü malzeme nakli iĢidir. 

7-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7-2 - Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

7-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

8 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

9 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 200,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 26.09.2017 Salı Günü - saat 15:00‘e kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

15.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

15.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

 7845/1-1 
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MARKALAMA CĠHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Markalama cihazları 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/434516 

Dosya No  : 1722513 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Markalama cihazları (2 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği/ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 20.09.2017 ÇARġAMBA günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4 1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 



7 Eylül 2017 – Sayı : 30173 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartnamenin 2. maddesi cevaplandırılacaktır.  

4.2.2. Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri cihazın Türkiye‘de yetkili satıcısı veya 

imalatçısı olduklarını belgeleyeceklerdir 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.09.2017 ÇARġAMBA günü saat 15.00‘a kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 7912/1-1 
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ORMAN EMVALĠ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ALADAĞ ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

TARĠHĠ : 19.09.2017 

SAATĠ : 14:00 

YERĠ : Bolu Or. ĠĢl. SatıĢ 

 

Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

1 
SARIALAN 

SD. 

1.Sn.Ub.Kl. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 40 1 390,00 468,00 

2 Muhtelif 

2.Sn.Nb.Kl. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 160 5 350,00 1.680,00 

3 Muhtelif 

2.Sn.Nb.Ġn. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 90 3 300,00 810,00 

4 Muhtelif 

2.Sn.Nb.Kl. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 960 17 300,00 8.640,00 

5 
ORTAKIRAÇ 

SD. 

2.Sn.Ub.Kl. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 30 1 370,00 333,00 

6 Muhtelif 

2.Sn.Ub.Kl. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 840 11 320,00 8.064,00 

7 Muhtelif 

3.Sn.Kb.Kl. 

Karaçam 

Tomruk 
 

0 70 2 230,00 483,00 

8 Muhtelif 

3.Sn.Kb.Kl. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 30 2 250,00 225,00 

9 Muhtelif 

3.Sn.Kb.Kl. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 155 5 240,00 1.116,00 

10 Muhtelif 

3.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam 

Tomruk 
 

0 160 4 250,00 1.200,00 
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Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

11 Muhtelif 

3.Sn.Nb.Ġn. 

Karaçam 

Tomruk 
 

0 160 4 230,00 1.104,00 

12 Muhtelif 

3.Sn.Nb.Kl. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 1065 32 270,00 8.627,00 

13 Muhtelif 

3.Sn.Nb.Ġn. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 630 21 240,00 4.536,00 

14 Muhtelif 

3.Sn.Nb.Kl. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 2778 66 260,00 21.667,00 

15 Muhtelif 

3.Sn.Nb.Ġn. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 1750 44 240,00 12.600,00 

16 Muhtelif 

3.Sn.Ub.Kl. 

Sarıçam 

Tomruk 
 

0 37 2 290,00 322,00 

17 Muhtelif 

3.Sn.Ub.Kl. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 980 14 280,00 8.232,00 

18 
ÇAYDURT 

SD. 

3.Sn.Ub.Ġn. 

Göknar 

Tomruk 
 

0 20 1 260,00 156,00 

19 Muhtelif 

Sarıçam 

Maden 

Direği 
 

0 210 7 190,00 1.197,00 

20 Muhtelif 

Göknar 

Maden 

Direği 
 

0 90 3 190,00 513,00 

21 Muhtelif 

Sarıçam 

Kağıtlık 

Odun (M3) 
 

0 1070 36 180,00 5.778,00 

22 
ORTAKIRAÇ 

SD. 

Karaçam 

Kağıtlık 

Odun (M3) 
 

0 30 1 180,00 162,00 

23 Muhtelif 

Göknar 

Kağıtlık 

Odun (M3) 
 

85 2035,193 49 180,00 10.990,00 

TOPLAM 85 13390,193 331 5.990,00 98.903,00 
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1 - ĠĢletme Müdürlüğümüz satıĢ yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 331 adet 

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

Ġhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

değiĢse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

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

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

görülebilir. 

4 - MüĢteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. Ġhaleye 

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

saatine kadar ĠĢletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte 

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

etmiĢ sayılacaktır. 

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

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

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

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin %40‘ı ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin olarak 

alınacaktır. Vadeli satıĢlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

satıĢlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

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

aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %1,2 gecikme faizi peĢin olarak alınacaktır. 

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

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

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

muhammen bedelleri SatıĢ Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satıĢları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Telefon : 0(374) 262 9660 

Fax No : 0(374) 262 9610 7841/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ahmet Bülent ERZĠ‘ye ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.02.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

2 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ercüment ġENIġIK‘a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 04.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 04.02.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ercüment ġENIġIK‘a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 04.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 04.02.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Adil 

BALABAN‘a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 04.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 04.08.2018 tarihinde son bulacaktır. 

5 - Amasya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bülent 

ULUÇINAR‘a ―8 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 28.07.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 28.03.2018 tarihinde son bulacaktır. 

6 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci ġenol 

ÖZGÜRENGĠN‘e Oda Disiplin Kurulu‘nun 21.09.2016 gün ve 065 sayılı, 19.10.2016 gün ve 082 

sayılı, 19.06.2016 gün ve 085 sayılı kararları ile üç ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 

Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. 

Cezaların uygulanmasına daha önce almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 

cezasının bitiĢ tarihi esas alınarak, 22.04.2018 tarihinde baĢlanacak olup, cezalar 24.10.2019 

tarihinde son bulacaktır. 

7 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Erdal ULUSOY‘a Oda Disiplin Kurulu‘nun 15.03.2017 gün, 48-40-2 sayılı kararı ile ―6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 12.07.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 

12.01.2018 tarihinde son bulacaktır. 

8 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Vehbi ERTÜRK‘e 4 ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezaların uygulanmasına 09.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 12.08.2019 tarihinde 

son bulacaktır. 

9 - Denizli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Eyüp 

YAġAR‘a ―10 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 05.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 05.06.2018 tarihinde son bulacaktır. 
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10 - Muğla Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Mustafa Alpaslan YILDIZ‘a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 22.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 22.06.2017 tarihinde 

son bulmuĢtur.  

11 - Ordu Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Mehmet ULU‘ya ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 03.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 03.08.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

12 - Samsun Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Bilal DOĞANÇAY‘a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 10.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 10.02.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

13 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Süleyman KARAHAN‘a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 19.07.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 19.01.2018 tarihinde son bulacaktır. 

14 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Evren DALGIÇ‘a Oda Disiplin Kurulu‘nun 25.01.2017 gün ve 11-33-2 sayılı kararı ile 

―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 12.08.2017 tarihinde 

baĢlanmıĢtır.  

15 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Eyüp Sabri GÜLER‘e ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 17.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 17.08.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 7917/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

Müdürlüğümüzden, yurt dıĢı edilmek üzere Jean David Stephane CURAUDEAU isimli 

Ģahıs adına kayıtlı olarak ve 31.03.2005 tarihinde I0149813 ve I019812 no'lu taĢıt giriĢ-çıkıĢ 

formlarına kayden yurda giriĢleri yapılan 1998 model, 5520RX53 plakalı, Nissan marka araç ile 

buna bağlı 2000 model, HEIDW83 Karavanın, halen yurt dıĢı edilmediği, 1 no'lu taĢıt takip 

programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiĢtir. 

Söz konusu araç ile Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel 

Tebliğinin 19/1. ve 20/3 maddelerinin ihlaline neden olunduğundan, 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 238/1. maddesi gereğince tahakkuk ettirilen 14.842,50-TL ve 794,50-TL para cezaları 

için hazırlanan 23.08.2017 tarihli, 17160100CK002015-17160100CK002023 sayılı ceza kararları ile 

yine 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 ve 238/1. maddeleri gereğince tahakkuk ettirilen 

59.370,00-TL ve 3.177,90-TL. vergiler için hazırlanan 23.08.2017 tarihli, 17160100ET000179-

17160100ET000180 sayılı ek tahakkukların, adı geçen kiĢinin yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit 

edilememesi nedeniyle, tebligat yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle, 23.08.2017 tarihli, 17160100CK002015-17160100CK002023 sayılı ceza 

kararları muhteviyatı 15.637,00-TL'nin otuz (30) gün, 23.08.2017 tarihli, 17160100ET000179-

17160100ET000180 sayılı ek tahakkukları muhteviyatı 62.547,90- TL'nin ise on beĢ (15) gün 

içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten 

itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 

müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7840/1-1 
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Bandırma Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurt dıĢı edilmek üzere Galin 

ATANASOV isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 17.12.2016 tarihinde 16221300T7764 tescil sayıya 

kayden giriĢi yapılan ve 16.03.2017 tarihine kadar süre verilen 2001 model H 7542 BP plakalı 

BMW marka araç süresi içerisinde yurt dıĢı edilememesi sonucu Balıkesir Ġl Emniyet Müdürlüğü 

görevlilerince el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiĢtir. 

Buna göre; söz konusu aracın kullanıcısı olan Bilgin DAVULCU isimli Ģahsın araç ile 

Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 

maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1 md tatbik edilerek 

29.06.2017 tarihli, 17160600CK000169 sayılı ceza kararı tanzim edilmiĢ ancak adı geçen Ģahsın 

tespit edilen yurt içi adreslerinde tanınmadığı açıklamasıyla tebligatlarımızın tebliğ edilemeden 

iade edilmesi nedeni ile tebligat yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle; 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000169 sayılı ceza kararı muhteviyatı 

1.192,00-TL'nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı 

tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebligat olunur. 7842/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden yurt dıĢı edilmek üzere Galin 

ATANASOV isimli Ģahıs adına kayıtlı olarak 17.12.2016 tarihinde 16221300T7764 tescil sayıya 

kayden giriĢi yapılan ve 16.03.2017 tarihine kadar süre verilen 2001 model H 7542 BP plakalı 

BMW marka araç süresi içerisinde yurt dıĢı edilememesi sonucu Balıkesir Ġl Emniyet Müdürlüğü 

görevlilerince el konularak Müdürlüğümüze teslim edilmiĢtir. 

Buna göre; söz konusu Ģahsın araç ile Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 1 Seri 

No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 238/1 md tatbik edilerek 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000170 sayılı ceza kararı 

tanzim edilmiĢ ancak, adı geçen Ģahsın yeterli yurt içi ve yurt dıĢı adreslerinin tespit edilemediğinden 

tebligat yapılamamıĢtır. 

Bu nedenle; 29.06.2017 tarihli, 17160600CK000170 sayılı ceza karar muhteviyatı 

1.192,00-TL'nin (30) gün içinde Bandırma Gümrük Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı 

tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 

28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebligat olunur. 7843/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017-265985 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 3. 

Bölge ġanlıurfa Ġl ġube Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Haliliye / ġANLIURFA 

Adresi 
ġehitlik Mah. Meteoroloji Cad.  

No: 11/A 
Tel-Faks 0 414 347 11 60 - 0 414 347 11 33 

Posta Kodu 63100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet KURT / Kurt Ticaret  

Adresi 
Uluhan Mah. Uluhan Sok. No: 28 

Haliliye / ġANLIURFA 
 

T.C. Kimlik No. 57064517746  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ġanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
63/44694  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7922/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/157873 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ünye Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Ordu/Ünye 

Adresi 
Liseler Mah. Savcı Erol TOSUN 

Cad. No: 33 
Tel-Faks 

0 (452) 323 38 00 

0 (452) 323 37 00 

Posta Kodu 52300 E-Mail unyeshm@aile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Fatih ĠnĢaat TaĢ. Taah. Yapı Malz. 

Fatih KAPICI    
 

Adresi 
Belen Mahallesi No: 176/A  

Tekkiraz Kasabası Ünye / ORDU 
 

T.C. Kimlik No. 52249545118  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tekkiraz Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Oda Kayıt No: 131, 

Esnaf ve Sanatkar Sicil No: 52/60939 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7925/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/187290 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
GARP LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KÜTAHYA/TAVġANLI 

Adresi 
DURAK MAH. ETĠLER CAD. 

NO: 22 -TAVġANLI 
Tel-Faks 0 274 614 10 07 - 614 59 94 

Posta Kodu 43300 E-Mail glisatinalma@gli.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

DEMKA DÖVME ÇELĠK 

ĠMALAT SANAYĠ TĠCARET 

PAZARLAMA LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 

 

Adresi 
DÜZCE OSB. 10. ADA 1. 

PARSEL 1. CAD. NO: 11 DÜZCE 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
290 032 2666  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 7773  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7930/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak 

Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7926/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER
— Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/08/2017 Tarihli ve 2017/57, 2017/58,

2017/59, 2017/60, 2017/61, 2017/62, 2017/63, 2017/64, 2017/65, 2017/66,
2017/67, 2017/68, 2017/69 ve 2017/71 Sayılı Kararları

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.


