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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE – SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ

MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında

14/11/2015 tarihinde imzalanan, 14/2/2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun

bulunan ve 3/7/2017 tarihli ve 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol 1’inde yer alan “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı

ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında

14/11/2015 tarihinde imzalanan, 14/2/2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun

bulunan ve 3/7/2017 tarihli ve 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol 1’indeki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari

İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.



Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile

1 inci maddede belirtilen Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında mevcut, 2 nci maddede belir-

tilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,

b) ASEAN: Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar,

Singapur, Tayland ve Vietnam’ın üyesi olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini,

c) Aynı ve ikame edilebilir girdiler: Aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip, aynı türde

ve ticari kalitede olan, nihai ürün içine dâhil edildiğinde birbirinden ayırt edilemeyen girdileri,

ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

d) Eşya: Girdileri ve ürünleri,

e) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen

imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdi fiyatlarının ve üretim kapsa-

mındaki bütün maliyetlerin dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen

veya ödenebilecek yurtiçi vergilerin çıkartılmasıyla bulunan fiyatı, (Gerçekte ödenen fiyatın

Türkiye veya Singapur’da imal edilen ürünün üretimine ilişkin tüm maliyetleri yansıtmadığı

hallerde, tüm bu maliyetlerin toplamından, elde edilen ürün ihraç edildiğinde geri ödenen veya

ödenebilecek yurtiçi vergilerin çıkartılmasıyla elde edilen fiyatı,)

f) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Bu Yönetmelikte “Armonize Sistem” olarak

geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıl-

lar, pozisyonlar ve alt pozisyonları,

g) Girdi: Eşyanın üretiminde kullanılan herhangi bir bileşen, hammade, parça, aksam

ve benzerini,

ğ) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük

kıymeti veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Türkiye’de veya Singapur’da

menşeli olmayan girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

h) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VII nci mad-

desinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994’te yapılan Anlaşma’ya (Gümrük Kıymeti Hakkında

Dünya Ticaret Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti,

ı) İmalat: Montaj dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

i) Menşeli eşya veya menşeli girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilen

bir eşya veya girdiyi,

j) Menşeli olmayan eşya veya menşeli olmayan girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli

olarak nitelendirilmeyen bir eşya veya girdiyi,

k) Menşe ispat belgesi: Menşe beyanını,

l) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alı-

cıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde

tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,
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m) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa

bile imal edilmiş ürünü,

n) Yetkili makamlar: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ve Singapur’da Maliye

Bakanlığını,

ifade eder.

(2) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında, gerçekleştirilen nihai işlem ve işçiliğin bir

alt yükleniciye devredildiği durumlarda, asıl işi devreden kişi de imalatçı olarak kabul edilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler ve

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, o Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tu-

tulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ede-

rek o Taraf ülkede üretilen ürünler

Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler.

Menşe kümülasyonu

MADDE 6 – (1) 5 inci madde hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflardan biri menşeli

girdiler, diğer Taraf ülkede bir ürüne dâhil edildiğinde, diğer Taraf ülke menşeli girdiler olarak

kabul edilir. 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş ol-

maları şartıyla, söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(2) Birinci fıkraya rağmen, Armonize Sistemin 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Avrupa

Birliği menşeli girdiler, Türkiye’de veya Singapur'da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutul-

dukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Singapur men-

şeli girdiler olarak kabul edilir.

(3) İkinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:

a) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Singapur’da tabi tutulduğu işçilik veya işle-

min, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,

b) Söz konusu girdiler Türkiye’ye veya Singapur'a doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi

geçerli olacak menşe kuralları uygulandığında, girdilerin yine Avrupa Birliği menşei kazanacak

olması ve

c) Türkiye, Singapur ve Avrupa Birliği arasında, bu kümülasyon mekanizması ile söz

konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin maddelerin tam olarak uy-

gulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut ol-

ması

koşullarıyla, girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda tesis edilen kümülasyon Türkiye, Singapur ve Avrupa

Birliği arasında ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır.

(5) Armonize Sistemin 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan ve Türkiye ile arasında bir

tercihli ticaret anlaşması olan ASEAN’a üye bir ülke menşeli girdiler, Türkiye’de veya Singa-

pur'da bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Singapur menşeli girdiler olarak

kabul edilir. 
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(6) Beşinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:

a) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Singapur'da tabi tutulduğu işçilik veya işle-

min, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,

b) Söz konusu girdilerin menşeinin, Türkiye'nin söz konusu ASEAN’a üye ülkeye uy-

guladığı tercihli anlaşma çerçevesindeki menşe kurallarına göre belirlenmesi, 

c) Taraflardan birine daha ileri bir işçilik veya işleme tâbi tutulmak amacıyla ihraç edi-

len ASEAN’a üye ülke menşeli girdilerin menşeinin tevsikinin, söz konusu girdiler doğrudan

Türkiye'ye ihraç edilse idi kullanılacak menşe ispat belgesi ile sağlanması 

gerekir.

(7) Beş ile altıncı fıkrada yer alan kümülasyon hükümleri, girdisi kullanılan ASEAN’a

üye ülkelerin Anlaşmaya uyum sağladığına veya sağlayacağına ve Anlaşma hükümlerinin doğru

bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hem Türkiye hem de kendi aralarında gerekli idari iş-

birliğini temin edeceklerine dair bu fıkrada belirtilen yükümlülükleri Türkiye'ye bildirmeleri

halinde uygulanır.

(8) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen menşe ispat belgesi üzerinde aşağıda yer alan

ibare yer almalıdır:

“Application of Article 3 of Protocol 1 of the Turkey/Singapore FTA”.

(9) Bu Yönetmeliğin EK C’sinde yer alan girdiler, eşyanın ithalatı esnasında, 

a) Girdiler için bir Taraf ülkede uygulanan tercihli tarife, kümülasyona dahil olan tüm

ülkelerde aynı değilse; ve

b) Söz konusu girdilerin kümülasyon yoluyla, doğrudan bir Taraf ülkeye ihraç edilmesi

halinde yararlanacağı tercihli tarifeden daha elverişli bir tarifeden yararlanıyorsa,

beş ila sekizinci fıkralarda yer alan kümülasyondan yararlanamaz.

(10) ASEAN’a üye ülke menşeli girdiler, bu Yönetmeliğin EK D’sinde listelenen ürün-

lerden birine dahil edildiğinde veya ileri bir işleme tâbi tutulduğunda, 9 uncu maddede belirtilen

işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlemden geçmiş olmaları şartıyla Taraf ülke menşeli girdiler

olarak kabul edilir. 

(11) Onuncu fıkra kapsamında, girdilerin menşei,  31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki

“Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Men-

şeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamında belirlenir.

(12) Onuncu fıkra kapsamında, ileri bir işçilik veya işleme tabi tutulmak için ASEAN’a

üye ülkeden bir Tarafa ihraç edilen girdilerin menşei, 31/12/2014 tarihli ve 29222 dördüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki

“Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Men-

şeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamındaki bir menşe ispat belgesi ile tespit edilir.

(13) On ila on ikinci fıkrada yer alan kümülasyon hükümleri, girdisi kullanılan ASEAN’a

üye ülkelerin bu Yönetmelik ile uyum sağladığına veya sağlayacağına ve bu Yönetmelik

hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hem Türkiye hem de kendi ara-

larında gerekli idari işbirliğini temin edeceklerine dair bu fıkrada belirtilen yükümlülükleri

Türkiye’ye bildirmeleri halinde uygulanır.
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(14) Onuncu fıkranın uygulanması için sunulan menşe ispat belgesi üzerinde aşağıda

yer alan ibare yer almalıdır:

“Application of Article 3 of Protocol 1 of the Turkey/Singapore FTA”.

(15) Beş ila dokuzuncu fıkra hükümlerinin karşılandığı hallerde on ila on dördüncü

fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(16) Yedi ve on üçüncü fıkra hükümlerinin hangi tarih itibariyle uygulanacağı Bakanlık

tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak duyurulur.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7 – (1) Aşağıdakilerin tamamen Taraflardan birinde elde edilmiş oldukları

kabul edilir: 

a) Taraflardan birinin topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler, 

b) Taraf ülkede yetiştirilen veya hasat edilen bitkisel ürünler,

c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

d) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler,

e) Taraf ülkede avlanan veya balıkçılık ile elde edilen ürünler,

f) Balıkların, kabukluların ve yumuşakçaların Taraf ülkede doğduğu ve yetiştirildiği su

kültürü ürünleri,

g) Taraflardan birinin karasuları dışında kendi gemileriyle denizden elde edilen balık-

çılık ürünleri ve diğer ürünler,

ğ) Münhasıran (g) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında

üretilen ürünler,

h) Yalnızca hammaddelerin geri kazanımına elverişli olan Taraf ülkede toplanmış kul-

lanılmış mallar,

ı) Taraf ülkede yapılan işleme veya imalat işlemleri sonucu elde edilen atık ve hurdalar,

i) Taraflardan birinin karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili

münhasır işletme haklarına sahip olması kaydıyla, Taraflardan birinin deniz toprağı veya deniz

toprağı altından çıkarılan ürünler,

j) Taraflardan birinde münhasıran (a) ila (i) bentleri arasında atıfta bulunulan ürünlerden

imal edilmiş ürünler.

(2) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerinde geçen "kendi gemileri" ve "kendi fabrika ge-

mileri" terimleri sadece;

a) Türkiye’de veya Singapur’da kayıtlı olan,

b) Türkiye’nin veya Singapur’un bayrağı altında seyreden,

c) En az yüzde 50'si Türkiye veya Singapur vatandaşlarına ait olan, veya yönetim ve iş

merkezleri Türkiye’de veya Singapur’da olan ve en az yüzde 50'sine Türkiye veya Singapur’un,

bunların kamu kurumlarının veya vatandaşlarının sahip olduğu şirketlere ait olan,

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, tamamen elde

edilmemiş ürünler, EK B veya Ek B(a)’da yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği

takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler. 

1 Ekim 2017 – Sayı : 30197                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) Anlaşma tarafından kapsanan tüm ürünler için listede belirtilen şartlar, imalatta kul-

lanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sa-

dece bu girdilerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, EK B veya Ek B(a)’da yer alan listedeki

şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında kullanı-

lırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bun-

ların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(3) Birinci fıkraya istisna ve dördüncü ile beşinci fıkraya tabi olarak, EK B veya EK

B(a)'da yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması

gereken menşeli olmayan girdiler, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen net ağırlıklarının;

a) Fasıl 16’da sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, Armonize

Sistemin Fasıl 2’si ile Fasıl 4 ila 24’ünde sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının yüzde

10’unu,

b) EK A’nın not 6 ve 7’sinde belirtilen toleransların uygulandığı Armonize Sistemin

Fasıl 50 ila 63’ünde sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere diğer ürünler için, ürünün fabrika

çıkış fiyatının yüzde 10’unu,

geçmemesi şartıyla kullanılabilir.

(4) Üçüncü fıkra, EK B’de yer alan listede yer verilen kurallarda, menşeli olmayan gir-

diler için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına imkan tanımaz.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra, 7 nci madde anlamında Taraf ülkelerden birinde tama-

men elde edilmiş ürünlere uygulanmaz. Buna karşın, bu fıkralarda sağlanan tolerans, 9 uncu

madde ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına halel gelmeksizin, ancak EK B’de yer alan listede

bir ürün için kullanılan girdilerin tamamen elde edilmiş olmasını gerektiren bir kural olması

halinde, o ürünün imalatında kullanılan girdilerin tamamına uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9 – (1) İkinci fıkraya halel gelmeksizin, 8 inci maddede belirtilen koşullar

yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz iş-

çilik veya işlem olarak kabul edilir:

a) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yö-

nelik koruyucu işlemler,

b) Ambalaj ayırma ve paketleri birleştirme, 

c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

ç) Tekstil ürünlerinin ve bunların imalatında kullanılan maddelerin ütülenmesi veya

preslenmesi,

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

e) Pirincin kabuklarını soyma ve kısmen veya tamamen öğütme; tahıl ve pirincin cila-

lanması ve perdahlanması, 

f) Şeker renklendirme veya şeker tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme iş-

lemleri; kristal şekerin kısmen veya tamamen öğütülmesi,

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çe-

kirdeklerini çıkarma,
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ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,

h) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (mallardan

setler oluşturma dâhil),

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama,

karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri

yapıştırma veya basma işlemleri,

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; şekerin

herhangi bir girdiyle karıştırılması,

k) Ürünlere basitçe su ilave edilmesi veya ürünlerin seyreltilmesi veya suyunun alınması

veya denatürasyonu,

l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin par-

çalarına ayrılması,

m) (a) ila (l) bentlerinde belirtilen işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada yapıl-

ması,

n) Hayvan kesimi.

(2) Birinci fıkranın amacına uygun olarak, yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da

özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan

işlemler basit olarak kabul edilir.

(3) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde

yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de ya da Singapur’da gerçek-

leştirilen işlemlerin tümü birlikte dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme

birimi, Armonize Sistem kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen

üründür. 

(2) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda

aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında mün-

feriden değerlendirilir.

(3) Armonize Sistemin 5 inci Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısın-

dan ürüne dâhil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir. 

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11 – (1) Normal bir ekipmanın parçası olan ve ürünün fiyatına dahil edilen

veya ayrıca faturalandırılmayan aksesuarlar, ekipman parçası ile sevk edilen yedek parçalar ve

aksam, makine, aletler veya araç; söz konusu ekipman, makine, alet veya araç ile bir olarak

kabul edilir.
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Setler

MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, ürün-

lerin tüm bileşenleri menşeli olduğunda, menşeli olarak kabul edilir. Bir set menşeli ve menşeli

olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiya-

tının yüzde 15’ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, ürünün imala-

tında kullanılabilecek olan;

a) Enerji ve yakıtın, 

b) Bakımları için kullanılan ürünler de dâhil olmak üzere, teçhizat ve ekipmanın,

c) Makineler, aletler, kalıplar ve şablonlar; ekipmanların ve binaların bakımı için kul-

lanılan ayrı parçalar ve maddeler; ekipmanların ve binaların işletilmesi için veya bunların üre-

timinde kullanılan makine yağları, gres yağları, birleştirme malzemeleri ve diğer malzemeler;

eldivenler, gözlükler, ayakkabılar, kıyafetler, güvenlik ekipman ve malzemeleri, eşyanın test

veya kontrol edilmesi için kullanılan ekipman, cihaz ve malzemeleri, katalizör ve çözücünün,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan diğer eşyaların

menşeini belirlemek gerekmez.

Muhasebesel ayrım

MADDE 14 – (1) Bir ürün üzerinde gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerde aynı ve bir-

birleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin kullanılması halinde Bakanlık,

uygun gördüğü tüm şartların yerine getirilmesi kaydıyla, söz konusu girdilerin ayrı stoklarda

tutulmaksızın muhasebesel ayrım yönteminin kullanılarak yönetilmesi için yükümlünün yazılı

talebi üzerine yetki verebilir. 

(2) Bu yetki sadece, Türkiye veya Singapur menşeli olarak kabul edilebilecek ürünlerin

miktarı ile stokların fiziksel olarak ayrı tutulması yöntemi kullanılsaydı elde edilmiş olacak

miktarın her an aynı olacağının, muhasebesel ayrım yöntemi kullanılarak garanti edilebilmesi

halinde verilir.

(3) Yetkinin verilmesi halinde ortalama alma, son giren ilk çıkar veya ilk giren ilk çıkar

gibi yöntemler uygulanır ve eşyanın imalatının nerede gerçekleştirildiğine bağlı olarak, geçerli

genel muhasebe ilkelerine göre bu uygulamanın kaydı tutulur.   

(4) Muhasebesel ayrım yöntemini kullanan imalatçı, menşeli olarak kabul edilebilecek

miktardaki eşya için menşe beyanı düzenler. Yetkilendirilen kişi, Bakanlığın talep etmesi ha-

linde, söz konusu miktarların ne şekilde takip edildiğine dair Bakanlığa bir bildirimde bulunur. 

(5) Bakanlık, ikinci fıkrada atıfta bulunan yetkinin kullanımını takip eder ve yetkilen-

dirilen kişinin yetkiyi herhangi bir şekilde uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen

diğer koşulları yerine getirmediği durumlarda geri alabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 15 – (1) Menşe statüsü kazanılmasına ilişkin İkinci ve Üçüncü Bölümlerde

yer alan koşullar, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.
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(2) Bir Taraf ülkeden Taraf olmayan bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri

gelmesi halinde;

a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve

b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda mu-

hafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları

gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, 

menşeli olmadığı kabul edilir.

Ürünlerin sevkiyatı

MADDE 16 – (1) Taraf ülkelerden birinde ithal edilecekleri beyan edilen ürünler, men-

şeli oldukları kabul edilen diğer Taraf ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu

ürünlerin, ithal edileceklerinin beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde

dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında veya it-

halatçı Tarafın özel yerel şartlarına uyum sağlamak için işaretlerin, etiketlerin, mühürlerin veya

başka herhangi bir belgenin eklenmesi veya yapıştırılması dışında bir işlemden geçmemiş ol-

maları gerekir.

(2) Transit ülke(ler)de gümrük gözetimi altında kalmaları koşuluyla, ürünlerin depo-

lanması veya sevkiyatı gerçekleştirilebilir. 

(3) Beşinci Bölüme halel getirmeksizin, transit ülke(ler)de kaldığı süre boyunca gümrük

gözetimi altında olması kaydıyla, sevkiyatın bölünmesi ihracatçının veya onun sorumluluğu

altında gerçekleştirildiği yerde yapılabilir.

(4) Gümrük idarelerine aksini gösterecek bir sebep olmadığı sürece, birinci ila üçüncü

fıkra hükümlerinin yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Bu hallerde, gümrük idareleri beyan

sahibinden, konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri ya da ambalaj işaret veya nu-

maralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar ya da eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt

dâhil olmak üzere, bu hükümlerin yerine getirildiğine dair herhangi bir usulde verilebilecek

tüm kanıtları temin etmesini talep edebilir.

Sergiler

MADDE 17 – (1) Üçüncü bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra

Taraflardan birine ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;

a) Bir ihracatçının bu ürünleri Taraflardan birinin serginin düzenlendiği ülkeye naklet-

tiği ve orada sergilediği,

b) Ürünlerin bu ihracatçı tarafından Taraflardan birindeki bir kimseye satıldığı veya ta-

sarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönde-

rildikleri durumda sevk edildiği ve

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek

dışında başka bir amaçla kullanılmadığı

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

(2) Beşinci Bölüm hükümleri uyarınca, bir menşe beyanı düzenlenmeli veya hazırlan-

malı ve usullere uygun olarak ithalatçı Taraf ülke gümrük idaresine ibraz edilmelidir. Serginin

adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara dair

ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.
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(3) Birinci fıkra, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağa-

zalarda düzenlenmemiş olan ve ürünlerin gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sa-

nayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe beyanı

MADDE 18 – (1) Türkiye menşeli ürünler Singapur’a ithal edilirken ve Singapur men-

şeli ürünler Türkiye’ye ithal edilirken bir menşe beyanının ibrazıyla Anlaşmadaki tercihli ta-

rifeden yararlanır. Menşe beyanı, bir faturada veya menşeli ürünün tanımlanmasını mümkün

kılmak için yeterli ayrıntıda açıklayan diğer herhangi bir ticari belgede yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki menşeli ürünler, 22 nci maddede belirtilen durum-

larda, birinci fıkrada atıfta bulunulan belgelerden herhangi birinin ibrazına gerek olmaksızın

Anlaşmadan yararlanır.

Menşe beyanının hazırlanma koşulları

MADDE 19 – (1) Menşe beyanı, ürünlerin Türkiye veya Singapur menşeli olduğu ve

bu Yönetmeliğin diğer koşullarını karşıladığı hallerde düzenlenebilir. 

(2) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinin talebi

üzerine, ilgili ürünlerin menşe statüsünü göstermek için 23 üncü maddede belirtilen tüm bel-

geler ile bu Yönetmeliğin diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili

vesaiki her an ibraz etmeye hazırlıklı olur. 

(3) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından İngilizce olarak, EK E'de verilen metnin fatura,

teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması

veya basılmasıyla ve ihracatçı Taraf ülkenin iç hukuku uyarınca hazırlanır. Eğer beyanda el

yazısı kullanılırsa, büyük harflerle ve mürekkeple yazılır.

(4) Menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır.

(5) Bir menşe beyanı ihracatçı tarafından, istisnai biçimde, eşyanın Türkiye gümrük

bölgesine girmesinin ardından iki yılı geçmeden, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ar-

dından bir yıl geçmeden ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da düzenle-

nebilir.

Tercihli tarife uygulamasının talep edilmesi ve menşe beyanının ibrazı

MADDE 20 – (1) Menşe beyanları ithalatçı Tarafın gümrük idaresine, tercihli tarife

uygulanmasının talep edilmesine yönelik olarak o ülkede geçerli usullere uygun şekilde ibraz

edilir.

(2) Bir menşe beyanı, ihracatçı Taraf ülkede düzenlenmesinden itibaren on iki ay ge-

çerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinden tercihli tarife uygulan-

ması talep edilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı Tarafın gümrük idaresine

ibraz edilen menşe beyanları, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin

istisnai durumlardan kaynaklandığı hallerde, tercihli tarife uygulaması amacıyla kabul edile-

bilir.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2017 – Sayı : 30197



(4) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, üçüncü fıkrada belirtilenler haricindeki geç

ibraz hallerinde menşe beyanlarını, ürünlerin belirtilen son tarihten önce sunulmuş olmaları

kaydıyla, o ülkenin usullerine uygun olarak kabul edebilir.

Parçalar halinde ithalat

MADDE 21 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen,

Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş hal-

de olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 no’lu

pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için

tek bir menşe beyanı, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

Ticari mahiyette olmayan eşya

MADDE 22 – (1) Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen

veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu ol-

mamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğ-

ruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe beyanı istenmeksizin menşeli ürünler ola-

rak kabul edilir. Posta ile gönderilen ürünler için bu beyan, CN22/CN23 posta gümrük beyan-

namesi veya bu belgeye eklenen bir kâğıt üzerinde yapılabilir.

(2) Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi

ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise ticari ithalat

olarak kabul edilmez.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500

Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşamaz.

Destekleyici belgeler

MADDE 23 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir menşe beyanı kapsamındaki ürünlerin

Türkiye veya Singapur menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği

hususlarını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler ara-

sındadır:

a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleş-

tirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğ-

rudan deliller,

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin

menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler veya

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde

yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

Menşe beyanları ve destekleyici belgelerin muhafazası

MADDE 24 – (1) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, bu menşe beyanının bir kopya-

sını ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri menşe beyanının hazırlandığı

tarihten itibaren en az üç yıl boyunca muhafaza eder.

(2) İthalatçı tarafın gümrük idaresi, menşe beyanının kendilerine sunulduğu eşyanın

ithalinden itibaren en az üç yıl menşe beyanlarını muhafaza eder. 
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(3) Taraflar, Tarafların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, ihracatçıların, dosya-

ların ve kayıtların alınabilir ve basılabilir olması şartıyla, herhangi bir ortamda dosyalama yap-

masına ve kayıt almasına izin verir. 

Farklılıklar ve şekli hatalar

MADDE 25 – (1) Menşe beyanlarındaki ifadeler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine

getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük fark-

lılıkların bulunması, bu belgenin gümrük idaresine sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin

olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe beyanlarının geçerliliğini kendiliğinden or-

tadan kaldırmaz.

(2) Menşe beyanları üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz ko-

nusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektir-

mez.

Euro cinsinden ifade edilen tutarlar

MADDE 26 – (1) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması bakımından, ürün-

lerin Euro’dan başka bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Euro olarak ifade

edilen tutara eşit olup ulusal para cinsinden ifade edilen tutarlar, ithalatçı Taraf ülkede uygula-

nan geçerli kur oranı uyarınca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetkili Makamlar Arasında Karşılıklı İşbirliği

Karşılıklı yardım

MADDE 27 – (1) Taraf ülkelerin yetkili makamları, menşe beyanlarının kontrolünden

sorumlu makamlarının adreslerini birbirlerine iletir.

(2) Taraf ülkeler, yetkili makamları vasıtasıyla birbirlerine menşe beyanlarının geçer-

liliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olur.

Sonradan kontrol talebi ve işlemleri 

MADDE 28 – (1) İthalatçı ülke gümrük idaresi, menşe beyanlarının gerçekliği veya

eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda

veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeyi veya bir kopyasını, gerekti-

ğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek, sonradan kontrol talebi ile ihracatçı ülke gümrük

idaresine geri gönderir.

(2) Menşe beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş

tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(3) Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke

gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesap kayıtlarını denetleme veya ge-

rekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

Sonradan kontrol sonuçları

MADDE 29 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı,

kontrol sonucundan, tüm bulgular ve gerçekler de dahil olmak üzere, en kısa zamanda haberdâr

edilir.
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(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf

ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümle-

rine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilen beyanın sonradan kontrol işlemine tabi

tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasın-

daki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.

Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili makamınca

doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri

iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz ko-

nusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde

yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai

durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını redde-

debilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üçüncü ülkelerde düzenlenmiş faturalar

MADDE 30 – (1) İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede

yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından

düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşu-

luyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.

Cezalar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sevkiyat halindeki veya antrepodaki eşya

MADDE 32 – (1) Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Taraf ülkelerde antrepolarda

veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili makamına söz konusu

tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nak-

ledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının su-

nulması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilir.

Diğer hususlar

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönet-

melikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 7/10/2009 tarihli ve

27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/9/2014 tarihli ve 29125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,”
“b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, or-

manların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mü-
cadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,”

“c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yap-
tırılması,”

“ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyo-
nunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Genel Müdürlükçe 20/10/2014-24/10/2014 tarihleri ara-

sında Antalya, Bolu ve İzmir illerinde yapılan uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar
bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre
yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları bu Yö-
netmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin program/ders kayıt işlemlerinde, öğretimin düzen-
lenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2014 29125
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Üniversitede bir eğitim-öğretim yılında yürütülecek faaliyetlerin

planlandığı ve tarihlerinin belirlenerek ilan edildiği takvimi,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Birim: Üniversitenin bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,
ç) Bölüm/program/anabilim dalı: Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul-

larındaki bir bölümü/programı/anabilim dalını,
d) Eğitim-öğretim planı: Bir bölüm, program veya anabilim dalında okutulan zorunlu

ve seçmeli derslerin tümünü, mezun olunması için öğrencinin yerine getirmesi zorunlu olan
diğer faaliyetleri içeren haftalık planı,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksek-
okul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Aksaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığını,

ğ) Rektör/Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
h) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,
ı) Transkript: Öğrencinin aldığı dersleri, bu derslerin kredi miktarlarını, her bir dersten

aldığı notlar ile yarıyıl sonu ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren belgeyi,
i) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 4 – (1) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin, akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ödenmesi gerekir.
(2) Belirtilen süreler içinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini

ödemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o yarıyıl için kayıt
yaptıramaz. Katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Bu öğrencinin, sağlık hizmetleri ve harcamaları Üniversite tarafından karşılanmaz, öğ-
renci belgesi ve askerlik ile ilgili öğrenci durum belgesi verilmez.

(3) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun
olamayan öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını ödemek zorundadır.

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversite ilk kayıt için; öğrenci olma hakkını kazanan adaydan Ölçme,

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve Üniversite tarafından istenen
belgelerin aslı veya onaylı örneği, adli sicil belgesi ve askerlik durumuna ilişkin beyanı istenir.
Belirlenen süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 6 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir danışman öğretim

elemanı görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite ya-
şamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin üzerinden ders ek-
letme sildirme işlemleri akademik takvimde belirlenen sürelerde danışman onayı ile yapılır.
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Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında,

eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı
ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim-öğretim programı öğrenci-

lerinin Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına gir-
meleri gerekir.

(2) Yeterlik-düzey belirleme sınavını başaranlar ya da ilgili mevzuatta belirtilen şartları
sağlayarak yeterli görülenler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Yeterlik düzeyi
belirleme sınavında başarılı olamayanlar ile bu sınava girmeyenler yabancı dil hazırlık prog-
ramına devam eder. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün öğretim yapılır.

Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ikinci öğretim,
uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurulun

önerisi üzerine, eğitim-öğretim planlarında belirtilmek suretiyle, Senato, bir bölümün eğitim-
öğretim programının yıl esasına göre düzenlenmesine veya bir dersin yıl boyu/iki yarıyıl oku-
tulmasına karar verebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki
yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan final sı-
navlarının başlaması arasındaki tarih aralığıdır. Bir yarıyıl en az on dört haftadır. Senato tara-
fından gerek görüldüğünde bu süre uzatılabilir.

(3) YÖK’ün onayı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılmasına karar
verilebilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili
tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu süreler sonunda eğitimini tamam-
layamayanlar için aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-
şulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan son dönem
öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına
bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması ge-
reken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de
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dahil olmak üzere, bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler hariç, beşe in-
diremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bölümlerce tespit edilen süreç değerlendir-
mesi olan dersler için (ç) bendi hükümleri uygulanır.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda
bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,
programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere,
bölümlerce tespit edilen süreç değerlendirmesi olan dersler hariç, beşe indiren son dönem öğ-
rencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Verilen ek süre derslerin dönemine bakılmaksızın ardı ardına
uygulanır. Verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için
başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine ge-
tirmediği dersler de dahil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl
ek süre verilir. Verilen ek süre derslerin dönemine bakılmaksızın ardı ardına uygulanır. Verilen
ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden ge-
çerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun
olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortala-
malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrencinin hangi
derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın
genel sınav döneminden en geç iki hafta önce bölümüne vermesi gerekir.

f) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanıla-
bilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrencinin, katkı payını/öğrenim ücretini
ödemeye devam etmesi gerekir. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç gir-
meyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri, birinci fıkrada be-
lirtilen öğrenim sürelerinden sayılır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma sü-
releri dikkate alınmaz.

(3) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan veya eğitim gör-
düğü programdan eşdeğer bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami sürelerinin he-
saplanması, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.

(4) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve YÖK’ün bu ko-
nularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak hesaplanır.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim planları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulu-

nun önerisi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul kurulunun uygun görüşü ve Sena-
tonun onayı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim planlarında yapılacak değişikliklerin, her yıl en geç
mayıs ayı sonuna kadar Senatoya sunulması gerekir.

(2) Eğitim-öğretim planları, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS, beş yıllık
lisans programları için 300 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, iki yıllık ön
lisans programları için 120 AKTS kredilik dersleri ve faaliyetleri kapsar.
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(3) Eğitim-öğretim planları haftalık program halinde hazırlanır ve bir akademik yıl 60
AKTS, bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve faaliyetleri kapsar.

(4) Eğitim-öğretim planları, teorik dersler ve/veya seminer, staj, atölye, laboratuvar,
klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları ve benzeri adlardaki diğer faaliyetleri içerir.
Uygulama yapılacak dersler ile hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulun önerisi üze-
rine, Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili bölüm/program/anabilim dalınca
kabul edilen kuruluşlarda yapılabilir. Teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin de-
vamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen uygulamalı ders ve stajlar, ilgili birimin görev-
lendireceği öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl alacağı zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim plan-
larında gösterilir. Mezun olunması için alınması gerekli seçmeli ders sayısı, seçmeli derslerin
hangi yarıyıl/yıllarda okutulacağı ve yapılması gerekli diğer faaliyetler eğitim-öğretim planla-
rında açıkça belirtilir.

Dersler
MADDE 13 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön şartlı, ortak zorunlu ve staj dersleri ola-

rak eğitim-öğretim planlarında yer alır.
(2) Derslerin AKTS kredileri belirlenirken, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-

çevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkin-
liklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin
yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava
hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı
ifade eder. Bir AKTS kredisi, yirmi beş ilâ otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek
şekilde belirlenir. AKTS kredileri tam sayı ile ifade edilir.

(3) Üniversitede verilen dersler şunlardır:
a) Zorunlu dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için kayıt olup, başarılı olması gereken

ve eğitim-öğretim planında yer alan derslerdir.
b) Seçmeli dersler, öğrencinin, mezun olabilmesi için eğitim-öğretim planında belirtilen

sayıda/kredide ve belirli dersler/ders grupları arasından seçerek kayıt olup, başarılı olması ge-
reken derslerdir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin seçmesi gerektiğine
Senatoca karar verilir.

c) Ön şartlı dersler, alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan ve eğitim-öğretim
planında gösterilen derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine
getirilmesi gereken derslerdir. Ön şartlı dersler, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararıyla
belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan birimlerdeki yabancı
dil dersleri ile Senato tarafından belirlenen dersleri ifade eder. Ayrıca 20/6/2012 tarihli ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş güvenliği uzmanı olabilecek me-
zunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir.

d) Staj dersleri yarıyıl içinde veya yarıyıl tatillerinde yapılabilen derslerdir. Bu derslerin
yürütülmesi ile ilgili uygulamalar eğitim-öğretim planlarında belirtilir.

Ders kayıt
MADDE 14 – (1) Birinci sınıf öğrencilerinin, kaydoldukları birimin eğitim-öğretim

planının birinci ve ikinci yarıyılındaki zorunlu dersleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından verilir. Muafiyeti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen dersler öğrencilerin ders kay-
dından silinir.
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(2) Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen
süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders kaydını yapar. Ders
kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(3) Katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmış, ancak ders kaydını be-
lirtilen tarihte yapamamış öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı
aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğ-
renci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından fayda-
lanamaz.

(4) Ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenim süresini aşmamış birinci öğretim
programına kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracı-
lığıyla ders kaydını yaptırabilir. Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci,
o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere devam edemez, sınav haklarından faydalana-
maz.

(5) Öğrencinin talebi olmadığı halde danışmanı tarafından yapılan hatalı ders silme
veya ekleme durumunda, danışmanın hatalı olduğunu belirten dilekçesine istinaden eğitim-
öğretimin başlamasından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar ilgili yönetim kurulunca
ders ekleme veya silme işlemi yapılmasına karar verilebilir.

(6) Öğrenci, eğitim-öğretim planında her yarıyıl için belirlenmiş sayıda seçmeli dersleri
almakla yükümlüdür. Öğrencinin, ilgili yarıyıl için belirlenmiş kredi limiti dahilinde üst yarı-
yıllardan olmamak kaydıyla fazla sayıda seçmeli dersleri almasına, bu seçmeli dersleri diğer
yarıyıllardaki seçmeli dersler yerine saydırmasına veya birden fazla seçmeli dersi birleştirerek
tek bir seçmeli derse saydırmasına ilgili bölüm kurulunca karar verilir. Seçmeli derslerin say-
dırılması için eşit veya fazla AKTS kredili olması gerekir.

Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri
MADDE 15 – (1) Öğrencinin öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda

olduğu derslere, sonra alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırması gerekir.
(2) Güz veya bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavına girebilecek ve mezun olabilecek

durumdaki son sınıf öğrencisi, akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri içinde, danışman
onayı ile bölümüne dilekçe ile başvurarak, devam şartını sağladığı ve tekrarlı olduğu sadece
bir dersini o yarıyıl almayabilir.

(3) Lisans programlarında, ikinci sınıfın sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in
altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça üst yarıyıl-
lardan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi limiti,
aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak
kaydıyla 38 AKTS kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan ol-
mamak kaydıyla 42 AKTS kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı
veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dahil 45 AKTS kredilik ders
alabilir.

ç) Kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezu-
niyet aşamasında olabilecek veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı
ile bölümüne dilekçeyle başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir.

1 Ekim 2017 – Sayı : 30197                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



d) Yatay veya dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, intibakının yapıldığı
ilk iki yarıyıl için üst yarıyıllardan olmamak şartıyla, bölümünün almasını uygun gördüğü ders-
leri, kredi sınırına bakılmaksızın alır.

(5) Ön şartı olan derslerden başarısız olunması halinde, buna bağlı olarak alınması ge-
reken dersler, ön şart sağlanmadığı sürece alınamaz.

(6) Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı,
Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, yeterli öğrenci
sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik takvimde belirtilen ekle-sil
günleri başlangıcında kapatılır. Bu durum ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere ekle-sil
günleri başlangıcında ilan edilir. Kapatılan bir seçmeli derse kayıt yaptırmış olan öğrenci,
ekle-sil günleri içinde, açılması kesinleşmiş diğer seçmeli dersler arasından başka bir seçmeli
derse kayıt yaptırabilir. Danışmanlar, açılması kesinleşmiş bir seçmeli dersi, ekle-sil günlerinde,
öğrenciye bıraktırma işlemiyle, belirlenen sayının altına düşüremezler, öğrencinin bu yöndeki
talebine onay veremezler. İlgili bölüm başkanlığı eğitim-öğretim planında, öğrencinin alması
zorunlu olduğu sayıdaki seçmeli dersi/dersleri, seçen öğrenci sayısına bakılmaksızın açmak
zorundadır.

(7) Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir seç-
meli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan kalkmaz. Öğrenci
kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla  farklı birimdeki
dersler arasından da, eşit veya fazla AKTS kredili seçmeli dersi alabilir.

(8) Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm kurulunun onayıyla, kayıt olduğu yarıyılda açılmayan
zorunlu derslerini üst yarıyıllardan olmamak üzere AKTS kredi limitleri dahilinde, ders içeriği,
AKTS kredisi eşit veya fazla olmak kaydıyla aynı birimin bir başka bölümünde açılan zorunlu
derslerden alabilir. Ancak kayıt yaptırdığı yarıyılda mezun olabilecek durumda olan öğrenci,
bölüm kurulunun onayıyla kayıt olduğu yarıyılda açılmayan zorunlu derslerini AKTS kredi li-
mitleri dahilinde, ders içeriği, AKTS kredisi eşit veya fazla olmak kaydıyla farklı birimde açılan
zorunlu derslerden alabilir.

(9) Dikey geçiş, yatay geçiş, ek kontenjan ile yerleşen veya muafiyet durumu olan öğ-
renciler hariç, akademik takvimde belirtilen günlerden sonra, hiçbir şekilde ders alma işlemi
yapılamaz.

(10) Muafiyet, intibak veya müfredat değişikliği durumları hariç olmak üzere, akademik
takvimde belirtilen ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde ders silme işlemi yapılamaz.

(11) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam
edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Bu derslerin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

Derslere devam
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik saatlerin

%30’undan, uygulama saatlerinin de % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final
ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlara giren öğrencinin notu iptal edilir.

(2) Tekrar alınan derslerin teorik kısmı için önceki yarıyıllarda devam şartı yerine ge-
tirilmiş ise, ilgili yönetim kurulunca aksi yönde bir karar alınmadıkça, devam şartı aranmaz
ancak uygulama kısmı için devam şartı aranır.

(3) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda ulusal/uluslararası düzeyde
Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsil eden öğrenci için, izinli olduğu sürelerde devam şartı aran-
maz; ancak bu şekildeki izinlerin toplamı bir yarıyılın % 70’inden fazla olamaz. Bunların dı-
şındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süreler, devamsızlık süresine dahil edilir.
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Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrenci, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla, özel
öğrenci olarak yurt içindeki diğer üniversitelerden eğitim-öğretim planındaki zorunlu dersler
için eşdeğer olanları, seçmeli dersler için izin verilen dersleri alabilir ve bu derslerden aldığı
notları bir sonraki yarıyılın final sınavları sonuna kadar transkriptine işletir. Bu şekilde alınan
zorunlu ve seçmeli dersler eğitim-öğretim planındaki derslerin, adı ve koduyla transkriptine
işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, ilgili bölüm başkanlığınca 20 nci
maddedeki notlara dönüştürülür.

(3) Diğer üniversiteden Farabi programından veya özel öğrenci olarak alınan derslerin
yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 ise öğrencinin diğer üniversiteden almış olduğu şartlı
başarı notları DC veya DD ise, C notuna dönüştürülür.

(4) Yaz okulunda alınan şartlı başarı notları DC veya DD, başarısız sayılır.
Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, ilgili kurul kararı ile yarıyıl
içinde yapılan çalışmalar, uygulamalar veya ödevler yazılı sınav yerine geçebilir. Senato tara-
fından sınavların yapılış şekli belirlenebilir.

(2) Birinci ve ikinci öğretim yürütülen bir bölümde, aynı öğretim elemanı tarafından
verilen aynı derslerin sınavları birlikte yapılır. Ancak sınavların birlikte değerlendirilip değer-
lendirilmeyeceğine dersin sorumlu öğretim elemanınca karar verilir.

(3) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, yarıyıl sonu tek
ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlara ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav, yarıyıl sonundan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan sı-
navdır. Eğitim-öğretim planında yer alan her ders için her yarıyılda en az bir kez ara sınav ya-
pılır. Aynı yarıyıldaki derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir. Ara sınav
programı ilgili yarıyıldaki ilk ara sınav tarihinden en az bir hafta öncesine kadar ilgili birim ta-
rafından ilan edilir. Mazeretsiz ara sınava girmeyen öğrenci, o ara sınavdan sıfır notu almış sa-
yılır. Raporlu olduğu günlerde ara sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

b) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine kullanılır. Mazereti nedeniyle ara sınavlara
giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden üç iş günü içinde
ilgili bölümüne yazılı olarak başvurur. Süresi içinde başvurmayan öğrencinin mazereti geçersiz
sayılır. İlgili yönetim kurulu, en geç, ara sınavların bitimini takip eden beşinci iş gününde ma-
zeretleri karara bağlar. İlgili yönetim kurulu öğrencinin mazeretini geçerli bulması halinde, öğ-
rencinin mazeretli olduğu günlerdeki tüm ara sınavları için, final sınavlarının başlamasından
önce belirlenecek bir tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara
sınavdan sıfır notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Final sınavı, ilgili dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen
tarihlerde yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler gi-
rebilir. Ancak, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen dersler için, dönem içi uygulamasından
başarısız olan öğrenci, o derslerin final sınavına giremez. Final sınavına her ne sebeple olursa
olsun girmeyen öğrenci, o dersten sıfır notu almış sayılır. Final sınavının mazereti bütünleme
sınavıdır, dolayısıyla ayrıca bir mazeret sınavı yapılmaz.
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ç) Bütünleme sınavı, final sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve final sınavı sonucuna
göre, dersten başarılı olamayan veya final sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır.
Ayrıca final sınavı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler de ilgili birim öğrenci işlerine akade-
mik takvimde final sınavı notları ilanının son gününü takip eden üç iş günü içinde dilekçe ile
başvurmak kaydı ile bütünleme sınavına girebilir ancak bu öğrencilerin final sınavı notu ge-
çersiz sayılır ve bütünleme sınavından aldıkları not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla di-
lekçe vererek bütünleme sınav listelerine dahil olan öğrencilerden, bütünleme sınavlarına gir-
meyenlerin bütünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan
edemez. Bölüm kurullarınca süreç değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler için bü-
tünleme sınavı yapılmaz. Süreç değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler yarıyıl başında
bölümlerce öğrencilere duyurulur, ayrıca Rektörlüğe bildirilir.

d) Yarıyıl sonu tek ders sınavı, final sınavına girme şartını yerine getirmiş olduğu halde,
eğitim-öğretim yarıyılları dışında yapılan zorunlu staj dersleri hariç olmak üzere, mezun ola-
bilmesi için tek dersi kalan öğrenciye yapılan sınavdır. Bu durumdaki öğrenci, dilekçeyle baş-
vurması halinde, ilgili bölüm kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilmiş olan tarihte, ya-
rıyıl sonu tek ders sınavına girer. Bu sınavda ara sınav notu aranmaz, en az CC notu almak ba-
şarılı olmak için yeterlidir. Başarılı olamayan öğrenci, takip eden yarıyılda katkı payı veya öğ-
renim ücretini yatırmak zorundadır. Bu durumdaki öğrenci takip eden yarıyılda dilekçe vermek
şartıyla aynı dersten yarıyıl sonu tek ders sınavına tekrar girebilir. Bölüm kurulunca süreç de-
ğerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler için yarıyıl sonu tek ders sınavı yapılmaz. Süreç
değerlendirmesi gerektirdiği tespit edilen dersler yarıyıl başında bölümlerce öğrencilere duyu-
rulur, ayrıca Rektörlüğe bildirilir.

e) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için belirlenen bir tarihte,
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri için, birinci yarıyılın en geç ikinci haf-
tasında bir sefere mahsus yapılan sınavlardır. Yeni açılan programlarda/bölümlerde öğrencilerin
tümü ek yerleştirme ile gelmiş ise kayıtların sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içinde mua-
fiyet sınavları yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olmak için en az 60 notu almak yeterlidir.
Başarısız olan öğrenci dersi ilgili yarıyıllarda almak zorundadır.

f) Ek sınav, azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine mezun olabil-
mek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine
getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere sınava girme koşullarını yerine
getirerek başarısız oldukları dersler için yapılan sınavdır. Öğrenciler ek sınav haklarını akade-
mik takvimde belirtilen tarihlerde kullanırlar. Bu sınavlarda en az CC notu alan öğrenci başarılı
sayılır.

g) Sınırsız sınav, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile verilen sınav
hakkıdır. Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyılların final sınav döneminde kullanılır.
Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler ders kaydı yaptırmazlar ve sınav hakkı dışındaki öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar, ancak ders başına katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye de-
vam ederler. Bu sınavlarda en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır.

(4) Final ve bütünleme sınav programı, bu sınavların başlangıcından en geç bir hafta
önce ilgili birim tarafından ilan edilir.

(5) Öğrenci sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgesi
ile istenecek diğer kimlik belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavları ge-
çersiz sayılır. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş
olsa dahi iptal edilir.
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(6) Sınavların düzeni ilgili birimce sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme gi-
rişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav
evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) notu verilir
ve ilgili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl ilgili birimin öğrenci işleri tarafından saklanır.
(8) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile resmi tatiller hariç, cumartesi ve pa-

zar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Sınavların değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılır.
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, dersin ham başarı notu esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır.
Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin ham başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara sınav notunun %40’ı ile
final sınavının veya bütünleme sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir ve 20 nci maddede,
açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından birine dönüştürülerek ders başarı notu halini
alır.

(3) Bir dersten, devamsızlık nedeni ile final sınavına giremeyen öğrencinin final sınavı
notu DZ olarak girilir ve ders başarı notu DZ olur.

(4) Bir dersin ham başarı notunun 35’in altında olması halinde ders başarı notu FF olur.
(5) Bir dersin final veya bütünleme sınavından 40’ın altında bir puan alan öğrencinin

ara sınav notuna bakılmaksızın ders başarı notu FF olur.
(6) Bir yarıyıldaki başarı durumu, 22 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan

yarıyıl ağırlıklı not ortalaması ile belirlenir.
Notlar ve katsayılar
MADDE 20 – (1) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:
Notlar Katsayılar
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FD 0,50
FF 0,00
(2) Ayrıca diğer harf notlarından DZ; devamsız, BL; başarılı, BZ; başarısız, M; muaf

anlamındadır.
Ders başarı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BL, AA, BA, BB,

CB veya CC notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.
(2) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu DZ ise, öğrenci, o dersten devam-

sızlık nedeni ile başarısız sayılır ve bütünleme sınavına giremez.
(3) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu BZ, DD, FD veya FF olan öğrenci

o ders için bütünleme sınavına girer.
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(4) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğ-
renci, o yarıyıl, final sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarılı
sayılır. Bu sonuç, C olarak transkripte işlenir. C notunun katsayısı DC notunun katsayısına eşittir.

(5) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan
öğrenci, o yarıyıl, ders başarı notu DC olan derslerinden bütünleme sınavına girer.

(6) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BL, AA, BA, BB, CB veya
CC notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(7) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BZ, DD, FD veya FF ise öğ-
renci, o dersten başarısız sayılır.

(8) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci,
o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarılı
sayılır. Bu sonuç, C olarak transkripte işlenir. C notunun katsayısı DC notunun katsayısına
eşittir.

(9) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğ-
renci, o yarıyıl, bütünleme sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de ba-
şarısız sayılır.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu, yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması ve
ağırlıklı genel not ortalaması ile belirlenir. Hesaplamalarda bölme işlemi, virgülden sonra iki
basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı not, bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun 20 nci
maddede belirtilen katsayısının çarpımı ile hesaplanır.

(3) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerin ağırlıklı notlarının
toplamının derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. M, BL ve BZ notu verilen dersler bu
hesaba dahil edilmez.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar kayıt olduğu
dersler için geçerli en son ders başarı notuna göre hesaplanmış ağırlıklı notlarının toplamının
derslerin AKTS kredileri toplamına oranıdır. M, BL ve BZ notu verilen dersler bu hesaba dahil
edilmez.

(5) Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son ders başarı
notları, ağırlıklı not hesabında geçerli ders başarı notları olarak kullanılır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 23 – (1) Ara sınav sonuçları final sınavlarından en geç üç hafta önce ve ma-
zeret sınav sonuçları final sınavlarından en geç bir hafta önce ilan edilir.

(2) Final ve bütünleme sınav sonuçları en geç Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının be-
lirttiği tarihlerde ilan edilir.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin son gününü
takip eden ilk iş gününden itibaren üç iş günü içinde, maddi hata gerekçesi ile ilgili bölüm baş-
kanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre içinde
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından not değişikliği talep edilebilir. İtiraz, ilgili bölüm
başkanlığınca, bölümün öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi olan iki kişiden oluşturulan
bir komisyonca iki iş günü içinde incelenir. Maddi hatanın tespiti halinde, notun düzeltilmesine
ilgili yönetim kurulunca karar verilir.
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Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenciler hariç, eğitim-

öğretim planında yer alan zorunlu bir dersten başarısız olanlar, o dersten başarılı oluncaya
kadar, dersin açıldığı yarıyıllarda tekrar kayıt olmak zorundadır.

Ders muafiyeti
MADDE 25 – (1) Ders muafiyeti işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(2) Muaf tutulan derslerin notları 20 nci maddede belirtilen notlara dönüştürülür. Bu

notlar öğrencinin transkriptine işlenir.
(3) Öğrencinin bir dersten muaf olabilmesi için başarılı olduğu dersin, eğitim-öğretim

planındaki bir derse AKTS kredisi ve içerik yönünden denk olması gerekir. Muaf olunacak
dersin AKTS kredisi, eğitim-öğretim planında denk tutulacak dersin AKTS kredisinden az ola-
maz. Birden fazla başarılı olunmuş dersler birleştirilerek eğitim-öğretim planındaki bir derse
AKTS kredi ve içerik yönünden denk olması sağlanabilir. Ortak zorunlu derslerin muafiyeti
için AKTS kredi denkliğine bakılmaksızın eğitim-öğretim planındaki ilgili dersin AKTS kre-
disine denk sayılabilir.

Yatay/dikey geçişler ve daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş
olmak

MADDE 26 – (1) Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yatay geçişler, Yüksek-
öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Dikey geçişler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Me-
zunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin ders muafiyet işlemleri 25 inci madde
hükümlerine göre gerçekleştirilir. Öğrencinin intibakının yapılacağı yarıyıl, muaf tutulacağı
dersler ve o yarıyıl için alacağı tüm dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yap-
tıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı ol-
duğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim öğretim
yılının güz/bahar yarıyılında muaf olma isteğiyle, ilgili bölüme akademik takvimde belirtilen
süreler içinde yazılı olarak başvurması gerekir. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre
kayıtların bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği
dersleri ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvu-
rular ilgili bölüm kurulu tarafından başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde
sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı, muaf tutulacağı dersler ve o
yarıyıl için kredi sınırları (30 AKTS) dahilinde alacağı tüm dersleri ilgili kurul kararı ile belir-
lenir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve öğrenci değişim programları
MADDE 27 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü, YÖK ve Senato

kararlarına göre yapılır.
(2) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl anlaşma yapılan üniversitelere gönderilebilir. Bu şekilde
giden öğrencilerin ilgili yarıyılları birbirine denk sayılır.
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(3) Öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışındaki üniversitelere öğrenim gör-
mek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm koordinatörü tarafından belirlenir.
Öğrencinin bu şekilde aldığı derslerin eğitim-öğretim planındaki dersler ile eşdeğerliği ve not
denkliği ilgili birim tarafından yapılır. Ancak öğrencinin o yarıyılın önceki yarıyıllarına ait alt-
tan dersi/dersleri var ise, ilgili bölüm öğrencinin o dersi/dersleri döndüğünde tekrar almasına
karar verebilir.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm cetveline iş-
lenir. Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri
ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

(5) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi
YÖK tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlişik kesme
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin haller aşağıda

belirtilmiştir:
a) Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı veya eksik belge verdiğinin anlaşıl-

ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa bile aldığı me-
zuniyet belgeleri iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

ç) Öğrencinin 11 inci maddede belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayama-
ması durumunda ilişiği kesilir.

Yan dal programları
MADDE 29 – (1) Yan dal programları ilgili birimin önerisi ve Senatonun onayı ile açı-

lır. Yan dal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili birimlerin işbirliği
ile yürütülür.

Çift anadal programı
MADDE 30 – (1) Çift anadal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazeretler ve Diplomalar

Mazeretler
MADDE 31 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı

halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Kayıt dondurma mazeretinin kabulü için haklı
ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle beraber ilgili yarıyılın başlamasından itibaren otuzuncu gün
sonrasına kadar ilgili birime öğrenci tarafından bildirilmesi gerekir. Beklenmedik durumlar,
ani bir hastalık, sağlık sorununun sürekli olması durumunda sağlık kuruluşundan alınacak sağ-
lık raporları kayıt dondurma başvuru süresinin dışında tutulur. Zamanında yapılmayan başvu-
rular kabul edilmez.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin; sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazereti.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğura-

cak olaylar nedeniyle öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
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ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ve bakacak başka kimsenin
bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve
mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Birinci derece yakınlarının vefat etmiş olması.
e) Ekonomik sebeplerle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu resmi

belgelerle ispatlaması.
f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
g) Öğrencinin eğitim ve öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araş-

tırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve bu süre içerisinde Üniversiteye devam edememe
durumunda kalması.

ğ) Uluslararası spor müsabakalarında ili, Üniversiteyi ya da Türkiye’yi temsil etmesi
ve mazeretinin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

h) İlgili birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.
Mazeretlerle ilgili işlemler
MADDE 32 – (1) Mazereti ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenciler ancak

mazeret haklarından faydalanabilir.
(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyip ders kaydını

yaparak öğrenimine devam eder. Ancak; sağlık raporu ile izin kullananlar aynı usulle öğrenim-
lerine devam edecek durumda olduklarını belgelemeleri gerekir.

(3) Öğrenci her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla normal öğrenim süresinin
yarısı kadar izin kullanabilir ve kayıt dondurulabilir. İzin, normal öğrenim süresi içinde kulla-
nılabilir ve izin süresi azami öğrenim süresine dahil değildir.

Diplomalar
MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu mezunları için ön lisans, fakülte ve yüksekokul

mezunları için lisans, diploması verilir. Diplomalar her düzey için farklı, ancak Üniversitenin
bütün birimlerinde müşterek olacak şekilde düzenlenir.

(2) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin eğitim-öğretim planında
belirtilen ve alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden başarılı olması, varsa staj
yükümlülüğünü yerine getirmiş olması ve mezuniyet not ortalamasının en az 2,00 olması ge-
rekir.

(3) Mezuniyet not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur listesine geçerek
mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(4) Mezuniyet not ortalaması 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur liste-
sine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(5) Final sınavlarında mezun olanlara final sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günü,
bütünleme sınavları sonunda mezun olanlara bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş
günü, staj sonunda mezun olanlara ise, stajını bitirdiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet
tarihi olarak belirlenir.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.

(7) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybeden kişi başvuru dilekçesi, gazetede ya-
yımlanmış kayıp ilanı, onaylı fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, iki adet vesikalık fotoğraf ile Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kayıptan dolayı öğrenciye yeniden diploma düzenlenir
ve ikinci nüsha olduğu belirtilir. Diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı
defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak diploma düzenlenir.
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Lisans programlarının ilk iki yılını tamamlayanlar için ön lisans diploması

MADDE 34 – (1) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin ön lisans diploması alabil-
mesi veya bir meslek yüksekokuluna intibak ettirilmesi; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön
Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenciler

MADDE 35 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler, bilgilerini artır-
mak amacıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla ders alabilirler. Bu kişiler yazıldığı ders için be-
lirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez. Ancak, Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Ders-
leri izlemeye yeterli görülenler Rektörlükçe belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

(2) Diğer üniversite öğrencileri, üniversitelerinin ilgili kurullarının kararı ile Üniversi-
tenin ilgili birimine akademik takvimde belirtilen süre içerisinde başvurmaları durumunda,
başvuru yaptığı ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak ders alabilirler Bu öğrenciler
yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere dip-
loma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gös-
teren bir belge verilir.

(3) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilenler özel öğrenci
olarak kabul edilmez.

Ağırlıklı not yükseltme

MADDE 36 – (1) Lisans ve ön lisans programlarında kayıtlı olan son sınıf öğrencisi,
mezuniyet notunu yükseltebilmek amacı ile daha önce başarmış olduğu en fazla dört dersine,
akademik takvimde belirtilen ekle-sil günleri bitimine kadar danışman onayı ile ilgili bölümüne
dilekçeyle başvurmak şartıyla, ön lisans için üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda, lisans için ye-
dinci ve sekizinci yarıyıllarda, 15 inci maddede belirtilen kredi limitleri dahilinde tekrar kayıt
olabilir. Öğrenci, bu şekilde kaydolduğu derslerin vize sınavları ile final veya bütünleme sı-
navlarına girmek zorundadır. Bu sınavlar sonunda aldığı ders başarı notları, transkriptine en
son ders başarı notları olarak kaydedilir. Öğrenci, bu derslerden herhangi birinde başarısız ol-
duğu takdirde, o dersi başaramamış sayılır ve sonraki yarıyıllarda o derse kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

Disiplin işleri

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.

(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitede kayıtlı
adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversiteye 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt

yaptırmış olan öğrencilere bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri yerine aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Eğitim-öğretim planları, ortak zorunlu dersler dışında, toplamda, beş yıllık lisans

programları için en az 160, dört yıllık lisans programları için en az 128, iki yıllık ön lisans
programları için en az 64 kredilik dersleri kapsar.

b) Eğitim-öğretim planları haftalık program halinde hazırlanır ve toplam kredisi, ortak
zorunlu dersler hariç olmak üzere en az 15 ve en çok 22 kredi olacak şekilde dersler düzenlenir.
Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda ancak Senato kararı ile değişebilir.

c) Bir dersin kredisi o dersin haftalık programda diğer ders ve faaliyetlere göre ağırlığını
belirtir. Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders bir kredidir. Laboratuvar uygulamaları,
klinik uygulamalar, seminer, dönem projesi, bitirme ödevi ve benzeri adlar altında yapılan diğer
faaliyetlerin kredisi beş krediyi aşmamak üzere ilgili birimin teklifi ve Senatonun onayıyla be-
lirlenir. Krediler tam sayı ile ifade edilir.

ç) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak
kaydıyla o yarıyıl için belirlenmiş kredi limitinin %25 fazlasına kadar kredilik ders alabilir.

d) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan ol-
mamak kaydıyla o yarıyıl için belirlenmiş kredi limitinin %35 fazlasına kadar kredilik ders
alabilir.

e) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı
veya başarısız olduğu bir dersi bulunmayan öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi
limitinin %50 fazlasına kadar üst yarıyıldan da ders alabilir.

f) Kayıt yaptırdığı yarıyılda tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek öğ-
renci, danışman onayı ile birimine dilekçeyle başvurarak, o yarıyıl için belirlenmiş kredi limi-
tinin %50 fazlasına kadar kredilik ders alabilir.

g) Kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık sayılar bir
üst tam sayıya tamamlanır.

ğ) Ders başarı notlarının katsayıları aşağıda belirtildiği gibi uygulanır:
Notlar Katsayılar
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FD 0,50
FF 0,00
BL: Kredisiz dersler için başarılı.
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BZ: Kredisiz dersler için başarısız.
DZ: Devamsız.
M: Muaf; Üniversiteye kayıt olan öğrenciye önceden almış oldukları ve denkliği bölüm

başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler ile muafiyet sınavı so-
nucunda başarılı olunan dersler için verilir.

h) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, AA, BA, BB, CB, CC veya BL not-
larından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

ı) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu DD, FD, FF veya BZ olan öğrenci o
ders için bütünleme sınavına girer.

i) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, AA, BA, BB, CB, CC veya
BL notlarından birisi ise öğrenci o dersi başarmış sayılır.

j) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu, DD, FD, FF veya BZ ise öğ-
renci, o dersten başarısız sayılır.

k) Kredisiz dersler ile ortak zorunlu derslerin ders başarı notları BL ve BZ notları ile
değerlendirilir.

l) Ağırlıklı not, bir dersin kredisi ile o dersten alınan ders başarı notunun (ğ) bendinde
belirtilen katsayısının çarpımı ile hesaplanır.

m) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerin ağırlıklı notlarının
toplamının derslerin kredileri toplamına oranıdır. Ortak zorunlu dersler, M notu verilen dersler
ve kredisiz dersler bu hesaba dahil edilmez.

n) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar kayıt olduğu
dersler için geçerli en son ders başarı notuna göre hesaplanmış ağırlıklı notlarının toplamının
derslerin kredileri toplamına oranıdır. Ortak zorunlu dersler, M notu verilen dersler ve kredisiz
dersler bu hesaba dahil edilmez.

(2) Üniversiteye 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğren-
cilere aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yap-
tıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumundan aldığı ve başarılı olduğu
dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birime akademik takvimde
belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurabilir. Bu sürede başvurmayan öğrencinin muafiyet
talebi dikkate alınmaz. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların bittiği günü
takip eden beş iş günüdür.

b) Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri ve bu dersler yerine kredi sı-
nırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili birim kurulu tarafından
başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi ya-
rıyıla intibakının yapılacağı ve alacağı tüm dersleri gösteren ilgili birim kurul kararları öğrenci
işleri daire başkanlığına gönderilir.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversiteye kayıtlı olan

öğrencilerin intibak iş ve işlemlerinde Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2017 – Sayı : 30197



Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğ-
renci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diplo-
ma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve
44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Dekan: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Fakülte: Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,
f) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Beykent Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Beykent Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
j) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Kayıt ve kabul

MADDE 5 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırabilmek için ÖSYM’ce ilgili programa
yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim ku-
rumunda kayıtlı olmamak şarttır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise öğrencinin yazılı beyanına dayanı-
larak işlem yapılır.
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Burslar
MADDE 6 – (1) Diş hekimliği burslu programlarına yerleştirilen öğrenciye sağlanan

burs, sadece öğrenim ücretini kapsar. Karşılıksız olarak verilen burs, öğrenci mezun oluncaya
kadar devam eder.

(2) Burslu olarak yerleştirilen öğrenci, öğrenim ücretini ödemek kaydıyla isteğe bağlı
olarak hazırlık programına kaydolabilir.

(3) Burslu olarak yerleşen öğrenciler dışındaki öğrencilere de Mütevelli Heyet tarafın-
dan burs tahsis edilebilir.

Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci normal eğitim-öğre-

tim süresince, aldığı ders sayısına bakılmaksızın, yıllık eğitim-öğretim ücreti öder. Bu yıllık
öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında alınan derslerin öğrenim ücretinin karşılığıdır.

(2) Yıllık eğitim-öğretim ücreti ve AKTS birim öğrenim ücreti, her eğitim öğretim yılı
başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin hazırlık eği-
timi için ödeyeceği öğrenim ücreti her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından
belirlenir.

(4) Ders kayıtları, Üniversite öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen süreler
içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen
öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Üniversite öğrenim ücretini ilan edilen süre içerisinde ödemeyen ve ders kaydını
ilan edilen süre içerisinde tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Üniversiteye kesin kayıt
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler

ve uygulanacak esaslar Üniversite tarafından ilan edilir. Belirlenen esasları yerine getiren aday
kesin kaydını yaptırır.

(2) Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayın Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde
kaydını yaptırması gerekir. Mazereti bulunan adayın kesin kayıt işlemi noter kanalıyla belirle-
diği vekil vasıtasıyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim ile İlgili Esaslar

Azami öğrenim süresi
MADDE 9 – (1) Fakültenin normal öğrenim süresi, beş yıl; azami öğrenim süresi sekiz

yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Üniver-
siteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre yukarıda belir-
tilen öğretim süresinden sayılır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için 2547 sayılı
Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Öğretim yılı
MADDE 10 – (1) Öğretim yılı akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinde başlar

ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının akademik takvimde belirlenen başlangıç tarihinden bir
gün önce tamamlanır. Öğretim yılı; güz dönemi ve bahar dönemini kapsar.

(2) Öğretim yılı ile ilgili uygulama detayları akademik takvimde belirtilir ve öğretim
dönemi tamamlanmadan bir sonraki öğretim döneminin akademik takvimi Üniversitenin in-
ternet sayfasında ilan edilir.
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Öğretim dili

MADDE 11 – (1) Bu programın öğretim dili Türkçe’dir.
Öğretim planları ve dersler

MADDE 12 – (1) Ders AKTS kredisi, diş hekimliği diploma programını bitiren öğren-
cinin kazanacağı; TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkin-
liklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uy-
gulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iş yüküne da-
yalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; toplam 300 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.
Öngörülen dönemlik nominal öğrenci iş yükü 30 AKTS, yıllık nominal öğrenci iş yükü 60
AKTS kredisidir.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, laboratuvar ve preklinik uygulamalar,
seminer, proje, derslik dışı çalışmalar, klinik uygulamalar ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Öğretim planları TYYÇ’de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS
kredisi büyüklüğündeki ders kategorilerinden gerekli AKTS kredilerinin toplanmasıyla tamam-
lanacak şekilde düzenlenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrenci,
öğrenimini tamamlayabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tu-
tarındaki dersleri başarmakla yükümlüdür.

(4) Öğrencilerin, öğretim planında yer alan ders kategorilerinde esnek ve düzenli iler-
lemelerini temin etmek için derslere Senato tarafından koşullar konulabilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde öğretim programındaki bazı dersler bilgi
ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(6) Klinik uygulama dersleri yerine başka bir ders alınamaz.
Öğrenci danışmanı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye Fakülte öğretim ele-
manlarından bir danışman atanır. Birinci yılda danışman program başkanıdır. Ara sınıf öğren-
cileri için programın kadrolu öğretim üyeleri, öğrenci sayıları da dikkate alınarak Dekan tara-
fından danışman olarak atanır. Öğrenci danışmanı, öğrencileri akademik, sosyal ve mesleki or-
yantasyon ile kariyer planlaması konularında yönlendirir.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim üc-
retini ödeyip, derse yazılma işlemi yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencinin kayıt yenilemediği, ders tekrarı yaptığı ve eksik ders almış olduğu dö-
nemler öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenci, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, ilk iki yarıyıl derslerine öğrenci otomasyon sistemi tarafından oto-
matik olarak yazılır.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak
askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Fakülte Yönetim
Kurulunun kararı ile öğrencinin bir defada en çok bir akademik yıl için kaydı dondurulur. An-
cak, bu süre tüm öğrenim süresi için iki akademik yılı aşamaz.
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(2) Öğrenci kayıt dondurma talebini; kayıt dondurma nedenine göre sağlık raporu, as-
kerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair bel-
geleri içeren ekler ile birlikte yazılı olarak doğrudan Dekanlığa iletir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi Fakülte Yönetim Kurulunca incelenir ve karara
bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(4) Fakülte Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre
içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav, yarıyıl sonu sınavları
ve yıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Zorunlu ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının
eğitim öğretim yılı başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde ya-
pılması gerekir. Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu sebeplerin yıl içerisinde meydana gel-
mesi halinde, öğrencinin sebebin ortaya çıktığı andan itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa di-
lekçe ve ekleri ile birlikte başvurması gerekir.

(6) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi gerekir.
Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurma süresi dolan öğ-
rencinin, kayıt dondurduğu yıla ait ödediği öğrenim ücreti, yeni kayıt olduğu yıla ait öğrenim
ücretinden mahsup edilir.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitimini takip eden yılda ders kayıtlarını yaptı-
rarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders ve Ölçme Faaliyetlerinin Yapılma Esasları,

Başarı Değerlendirme ve İtiraz

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma esasları
MADDE 16 – (1) Her ders ve ders kurulu için ders, ders kurulu koordinatörü ve ilgili

akademik yıl koordinatörü atanır. Ders ve ders kurulu koordinatörü ders tanım ve uygulama
bilgilerini, ders kazanımlarını ve program yeterliliklerini temin edecek şekilde hazırlar. Ölçme
faaliyetleri, sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması ve başarı notlarının elde edilmesi ders
ve ders kurulu koordinatörü tarafından yapılır.

(2) Kurul dersleri, kurul dışı mesleki dersler ve klinik uygulamalar, Senatonun belirle-
diği esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(3) Diş hekimliği alanı dışı dersler ve seçmeli dersler de en az bir ara sınav olmak üzere
en az üç ölçme faaliyeti yapılması zorunludur. Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait
dönem içi notu ile dönem sonu puanının belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi de-
ğerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. Sınıfın başarı
düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak harfli
başarı notlarının nasıl elde edileceği Senato tarafından belirlenir.

(4) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, yarıyıl/yılsonu bütünleme sınavı, ders kurulu sonu
sınavı, ders kurulu yılsonu genel sınavı, ders kurulu yılsonu genel bütünleme sınavı, klinik uy-
gulamalar sonu sınavı, klinik uygulamalar sonu bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde
belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir.

(5) Sınav tarihleri akademik takvimde Senato tarafından belirlenir. Diğer ölçme-değer-
lendirme yöntemlerinin tarihleri dersin koordinatörü ve öğretim elemanı tarafından belirlenerek
akademik yarıyılın ilk haftası içinde internet ortamında öğrencilere duyurulur.
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(6) Teorik derslere %70, laboratuvar ve klinik uygulama derslerine %80 oranında devam

zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları, dersin öğretim elemanı tarafından

dönemin son haftasında öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve devamsız öğrenciler ilan edilir.

Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu ve yılsonu sınavına giremezler.

İnternet destekli olarak verilen örgün derslere kayıtlı öğrencilerin ders devam koşulları ve de-

vam uygulama yöntemi ders koordinatörü tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında in-

ternet ortamında ilan edilir. Kurul derslerinde devamsızlık olması durumunda, öğrenci sadece

devamsızlığın gerçekleştiği ders kurulu sonu sınavına giremez.

(7) Sınavlara mazeret nedeniyle katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulu ta-

rafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı uygulanır. Sınav tarihi ilgili ders koordinatörü

tarafından ilan edilir. Devamsızlık nedeni ile mazaret bildiren öğrencinin mazereti Fakülte Yö-

netim Kurulunca uygun görülürse devamsız olarak kabul edilmez ve sınavlara girme hakkı ta-

nınır.

(8) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin

ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınav-

larda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak

Senato tarafından tespit edilir.

(9) Programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak yapılır.

(10) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak

yapılan dönem içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp

teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek

suretiyle öğrencilere ilan eder.

(11) Ara sınav, yarı yıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu

yıl sonu genel sınavı, ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı,

klinik uygulama sonu bütünleme sınavı akademik takvimde ilan edilen sınav dönemi başla-

madan önce internet ortamında ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün ve saatte

yapılır.

(12) Bir dersin, yarı yıl/yıl sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların

rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü

ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar

çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak Dekanlığa ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tes-

lim edilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından karekodun okutulması suretiyle öğ-

rencinin transkriptine aktarılır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından

yarı yıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, ders kurulu sonu sınavı, ders kurulu yıl sonu genel sınavı,

ders kurulu yıl sonu genel bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama

sonu bütünleme sınavı notlarının ilanı takip eden en fazla üç iş günü içinde öğrenci otomasyon

sisteminden e-dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlilik

kazanması için, otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan not itiraz dilekçesinin sınav notla-

rının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

teslim edilmesi gerekir.
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(2) Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın oluşturacağı ilgili

ders kurul koordinatörü, dönem koordinatörü ve ders koordinatörü dâhil üç kişiden oluşan ko-

misyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi

hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu öğrenci otomasyon sisteminden karekodlu

olarak oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin Fakülte Yönetim

Kurulu kararı en geç iki iş günü içinde öğrenci otomasyon sisteminden çıktı olarak alınan ko-

misyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-

ğına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından komisyon raporunun karekod oku-

tulmak suretiyle öğrencinin otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 18 – (1) AGNO hesaplanması aşağıdaki şekildedir:

a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu

katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu

toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünür.

b) AGNO’nun hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane

üzerinden yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Öğrenimi bitirme ve derecesi

MADDE 19 – (1) Programın öğretim planındaki bütün derslerden başarılı olmuş, 300

AKTS kredisini tamamlayarak AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci, öğrenimini

bitirmiş sayılır ve kendisine 20 nci maddede belirtilen diploma verilir.

(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-

celeri gösteren mezuniyet transkripti ve diploma eki verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık programında geçen süre hariç, diş hekimliği programlarını beş

normal eğitim öğretim süresi içerisinde tamamlayarak mezuniyet durumuna gelen öğrenciler-

den mezuniyet transkriptinde AGNO’su 3,50 ve daha yüksek olan öğrenciye yüksek onur bel-

gesi; 3,00-3,49 olan öğrenciye ise onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 20 – (1) Beş yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği

yüksek lisans diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

(2) İlk iki yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere istekleri halinde temel diş

hekimliği bilimleri önlisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitimde Süreklilik ve Çeşitliliğe İlişkin Esaslar

Yatay geçişler

MADDE 21 – (1) Öğrenci kabulü ve kayıtlarında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

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

İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yatay geçiş kontenjanları Senato tarafından belirlenir.
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Değişim programları
MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı diğer bir üniversite arasında ya-

pılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Öğrenci
değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir yıl ilgili üniversitelere gönderilebilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders
seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili bölüm kurulları tarafından yapılır.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve intibak
MADDE 23 – (1) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin, öğretim

planı değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği
değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı olunan
derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara
uygun olarak Senato tarafından tespit edilir.

(2) Önceki öğrenimlerin tanınması ile bu Yönetmelik hükümlerine göre gereken her
türlü kredi transferi ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun
olarak Senato tarafından tespit edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 24 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış
sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş
olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bil-
dirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir.

Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılma
MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.
Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu programdaki öğrenim durumunu gös-
teren bir belge, kayıtta teslim ettiği diploması verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğ-
rencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları akademik yıla ait, yü-
kümlü oldukları eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Kalite süreçleri
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamlılığına ilişkin diğer hususlar,
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gebze Teknik Üniversitesinden:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faa-
liyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-
kin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GTÜSEUM): Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim prog-

ramları, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, kurslar,
sertifika programları ve etkinlikler, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve benzeri
toplantılar düzenlemek.

b) Bilimsel araştırmalar, sınav organizasyonları ve personel belgelendirme, her türlü
eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştir-
meye yönelik çalışmaları düzenlemek.

c) Üniversiteni. kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini
desteklemek.

ç) İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları
için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerini desteklemek.
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d) Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel halkın eği-
time ihtiyaç duyduğu konularda sürekli olarak verilecek eğitim ve sosyal etkinlik programlarını
düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika

programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları
sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve
bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampüs içinde ve dışında genel katı-
lıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

b) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak.
c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları dü-

zenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek.
ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç

duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden
sağlığını geliştirecek ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir
toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları düzenlemek ilgili birimlerin talebi
üzerine her türlü bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yap-
mak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-
gereç ve malzeme desteği sağlamak.

e) Boş zamanları değerlendirici ve eğlendirici programlar düzenlemek.
f) Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek, kitap, dergi, broşür,

katalog ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak, ortak veya onlar
adına eğitim, proje, araştırma, danışmanlık, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay
ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-
leştirilmesine aracılık yapmak.

h) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkanlarını araştırmak, mezunlarının istihdam ala-
nına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluş-
turmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

ı) Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma
ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek.

i) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak,
mezunların iş bulmalarını kolaylaştırmak.

j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler
hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı deği-
şim programlarını yürütmek, yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ih-
tiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.

k) Her türlü araştırma-geliştirme hizmetini yürütmek.
l) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay,

konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim
alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm çalışmaları yürütmek.

1 Ekim 2017 – Sayı : 30197                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



m) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna
sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak
gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri
tanımak.

n) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek
bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.

o) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları
topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

ö) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi,
katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

p) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ilgili
kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

r) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği
uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek, eğitime katılanlara ka-
tılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

s) TS EN ISO/IEC ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngö-
rülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla
uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzen-
lemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

ş) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak.
t) Faaliyet alanları ile ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da ha-

zırlatmak, sözleşmeleri hazırlamak.
u) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki

yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Gerekli görü-
len hallerde müdür, süresi sona ermeden Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı çalı-
şanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
önerir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin
eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulayıp ça-

lışmaları denetlemek.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek.
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ç) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleş-
mesi için gerekli önlemleri almak, eğitimci kriterlerini belirlemek.

d) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, çalışmaların düzenli yürütülmesini ve
geliştirilmesini sağlamak.

e) Merkezin Faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

f) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki döneme
ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin aylıklı öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek ilave dört üyeden oluşur. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine Müdür tarafından hazırlanan gündem
maddelerini görüşmek üzere her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere Yönetim Kurulu
üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.
c) Eğitim programları ve eğitimci kriterlerini belirlemek, bu programlar sonunda katılım

belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme şartlarını Senatoya önermek.
ç) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün getireceği konularda karar almak.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze

Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

KİŞİLERİN KAYIT VE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsa-
mındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimle-
rine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şart-
ları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi
ve kuruluşları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen kişilere bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz:
a) 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Ba-

kım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik
kontrollerini gerçekleştirenler.

b) Tezgâhların bakım ve muayenesini gerçekleştirenler.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 13 üncü
ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) EKİPNET: İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elek-

tronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının
Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programını,

c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
ç) Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen

yöntemlere uygun olarak, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce yapılan muayene, de-
ney ve test faaliyetlerini,

d) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının
teknik özelliklerinin gerektirdiği ve aynı Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan istisnalar saklı
kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri,

e) Yönetmelik: 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekip-
manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülüğü ve Genel Esaslar

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlü işve-

renler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin, Yönetmeliğin EK-III’ünde yer alan ilgili

branşlardan olduğunu ve EKİPNET sisteminde geçerli kayıt numarasının bulunduğunu kontrol

etmek zorundadır.

Genel esaslar

MADDE 6 – (1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bu Tebliğ ve Yönetme-

liğin EK-III’ünde yer alan gerekli nitelikleri haiz olmak şartıyla;

a) Özel işyeri bünyesinde hizmet akdi ile çalışması halinde,

1) Çalıştığı işyerinde, 

2) Aynı işverene ait olan holding veya şirketler grubu bünyesindeki diğer işyerlerinde,

b) Kamu kurumlarında kamu görevlisi olması halinde,

1) Çalışmakta olduğu kurumda, 

2) İlgili personelinin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurumlarında,

c) Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, ka-

mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servis-

ler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerde

çalışmaları halinde tüm işyerlerinde,

periyodik kontrolleri gerçekleştirebilirler.

(2) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin birinci fıkrada belirtilen durumlara aykırı

olarak periyodik kontrolleri gerçekleştirdiğinin tespiti halinde kayıtları silinir ve eğitimleri ge-

çersiz sayılır.

(3) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular,

üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Kayıt İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, 8 inci madde kapsamında

istenen bilgileri EKİPNET sistemi üzerinden kayıt yaptırır.

Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler

MADDE 8 – (1) EKİPNET sistemine yapılacak kayıtta, asgari aşağıdaki bilgiler yer

alır:

a) Adı ve soyadı.

b) T.C. kimlik numarası.

c) Mezun olduğu okul, bölüm ve mezuniyet tarihi.

ç) Kamu kurumunda çalışan personel için çalıştığı kurum veya kuruluşun unvanı. 

d) Periyodik kontrol yapacak kuruluşlarda çalışan kişiler için kuruluşun Sosyal Güven-

lik Kurumu işyeri sigorta sicil numarası ile varsa hizmet yeterlilik belge numarası veya akre-

ditasyon numarası. 
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e) Özel işyerlerinde çalışan kişiler için işyerinin sigorta sicil numarası.

f) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı türü.

g) E-posta adresi.

ğ) Telefon numarası.

(2) Bakanlığın belirleyeceği sürelerde EKİPNET sisteminde kişilere ait bilgilerin eksik

gelmesi veya değişmesi durumunda bu bilgilerin tamamlanması, doğrulanması veya güncel-

lenmesi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin sorumluluğundadır. Eksik bilgilerini ta-

mamlamadığı veya güncelleme yapmadığı tespit edilen kişilerin kayıtları, bu yükümlülüklerini

tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

Kayıt numarası

MADDE 9 – (1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere eğitim alma yükümlü-

lüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir. 

(2)  Geçici kayıt numarası alanlar, 11 inci maddede belirtilen eğitimleri başarılı olarak

tamamlamaları halinde kayıt numarası almaya hak kazanır.

(3) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunludur.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 10 – (1) Beyan esaslı alınan bilgilerden veya istenen belgelerden Bakanlıkça

yapılan araştırma sonucu doğru olmadığı tespit edilen bilgi veya belgeye sahip olan kişilerin

kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân

edilir. Bu kişiler hakkında idari veya adli işlem tesis edilir.

(2) Kaydı silinenler hakkında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilenler tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları ge-

çersiz sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Periyodik Kontrolleri Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi, Eğitim Programı 

ve Programlara Başvuru

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi

MADDE 11 – (1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, asgari EK-1’de belir-

tilen konuları içeren temel eğitimi almakla yükümlüdür. Eğitim almayanlara ya da eğitim so-

nunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlara kayıt numarası verilmez.

(2) Eğitimler; örgün olarak, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve/veya

uygulamalı olarak düzenlenir.

(3) Eğitim ile ilgili bilgilendirmeler ve duyurular, Bakanlık internet sitesinden ve EKİPNET

sisteminden yapılır.

Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 – (1) Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Başkanlığı tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle; makine, inşaat ve elektrik

(elektrik–elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran üniversiteler ile örgün

olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite olan

kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilir.
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(2) Eğitime başvuran periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler hakkında aşağıda
belirtilen hususların kontrolü, protokol kapsamında eğitim veren kurum ve kuruluşların yetki
ve sorumluluğundadır:

a) Yönetmeliğin Ek-III’ünde belirtilen unvanları haiz olup olmadığı.
b) EKİPNET sisteminde kaydının bulunup bulunmadığı.
c) EKİPNET sistemindeki nüfus ve mezuniyet bilgilerinin doğruluğu.
(3) Protokol kapsamında eğitim veren kurum ve kuruluşlar, eğitim verdikleri periyodik

kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi başarı ile tamamladığına dair bildirimi, eğitimi
tamamladıkları tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde EKİPNET sistemine kaydetmek zo-
rundadır.

(4) Eğitimin düzenlenmesine ilişkin bu Tebliğ ve yapılacak protokol kapsamında be-
lirlenmeyen hususlarda usul ve esasların belirlenmesi Genel Müdürlüğün onayını almak koşulu
ile protokol yapılan kurum ve kuruluşlara aittir.

Eğitim programı ve süresi

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında; periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere
verilecek temel eğitim programı, asgari EK-1’de belirtilen konuları içerir. 

(2) Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle
desteklenmiş bir şekilde hazırlanır.

(3) Eğitim, eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul
bir süreye göre tasarlanır. Bu süre, sınav süresi dahil her hâlükârda iki günden az olamaz.

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitim programlarına başvurusu

MADDE 14 – (1) Başvurular, Bakanlıkla kurum ve kuruluşlar arasında yapılan proto-
kolde belirlendiği şekilde yapılır.

(2) Başvuruda bulunan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin EKİPNET sis-
teminden geçici kayıt numaralarının bulunması zorunludur.

(3) Eğitime başvuru esnasında geçici kayıt numarası, nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı
yerine geçen belge ile diplomanın aslı veya onaylı geçici mezuniyet belgesinin eğitim verecek
kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi zorunludur.

Eğitimin belgelendirilmesi ve ücreti

MADDE 15 – (1) Bakanlıkla protokol yapan kurum ve kuruluşlarca; eğitim sonunda
yapılacak sınavdan başarılı olanlara, katıldıkları eğitim programına yönelik protokolle belirle-
nen başarı belgesi düzenlenir.

(2) Eğitim, sınav ve belgelendirmeyi kapsayan ücret protokolde belirlenir ve katılımcılar
tarafından ödenir.

(3) Genel Müdürlüğün kontrol ve denetim ile sistem takip, izleme ve geliştirme giderleri
eğitimlerde başarılı olup sisteme kaydı yapılanlarla orantılı olarak eğitim veren kurum ve ku-
ruluşlardan tahsil edilir. Tahsilat miktarı protokolle belirlenerek Genel Müdürlük Döner Ser-
maye İşletmesi Müdürlüğü hesabına aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Pilot uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Pilot uygulama öncelikle Eskişehir ve Kırıkkale illerinde
uygulanır ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az bir yıl devam eder. 
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Eğitim alma zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği illerdeki periyodik kont-

rolleri yapmaya yetkili kişilerin, pilot uygulama süresi içerisinde 11 inci maddede belirtilen

eğitimleri tamamlaması zorunludur.

(2) Pilot uygulama süresinin sona ermesini müteakip, pilot iller dışındakiler için temel

eğitim tamamlanma süresi iki yıldır. 

(3) Belirlenen süre sonunda geçici kayıt yapmış olanlardan eğitim yükümlülüğünü ye-

rine getirmeyen kişilerin kayıtları bu yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar askıya alınır.

Geçici kayıt numaralarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Pilot uygulama tamamlanana kadar; 

a) Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği illerde hazırlanan periyodik kontrol raporlarında

geçici kayıt numarası yeterli sayılır.

b) Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği iller dışında hazırlanan periyodik kontrol rapor-

larında kayıt numarası veya geçici kayıt numarası zorunluluğu aranmaz. 

(2) Pilot uygulamanın tamamlanmasından sonra, 11 inci maddede belirtilen eğitimleri

tamamlamak için verilen süre içerisinde, hazırlanan periyodik kontrol raporlarında geçici kayıt

numarası yeterli sayılır. Bu süre sonunda periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının

bulunması gerekir. 

Akreditasyon ve hizmet yeterliliği 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlıkça ekipmanlar belirlenene kadar Yönetmeliğin 14 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında periyodik kontrol yapacak kuruluşlardan hizmet yeter-

liliği belgesi veya akreditasyon şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1

YETKİLİ KİŞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

1. Mevzuat eğitimi.

2. İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım.

3. Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem

ve kuralları.

4. Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.

5. Raporlama.

6. Çalışma etiği ve sorumluluklar.

7. Sınav.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/500 

KARARNO  : 2017/233 

Dolandırıcılık suçundan Ġsa ve Meryem 1971 FildiĢi Sahilleri doğumlu, Sanık 

SÜLEYMAN SHERĠF hakkında, Ġst. C. BaĢsavcılığının 2016/41035 C. Sav. Esas nolu, 

24/11/2016 tarihli iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruĢması 

sonunda:  

G.D: Dolandırıcılık suçunu iĢlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK 157/1, 52, 53/1, 

2, 3, TCK 63, maddeleri gereğince 2 Yıl Hapis ve 20000 TL Adli Para Cezasına, dair hükmü 

sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiĢtir. 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢ sayılmasına 

karar verildi. 7289 

—— • —— 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/337 

KARARNO  : 2017/115 

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 13/03/2017 tarihli ilamı ile 152/1.a maddesi gereğince 3000 TL ADLĠ PARA cezası ile 

cezalandırılan Hüseyin ve Cennet oğlu, 21/06/1972 doğumlu, Sivas, Hafik, Beykonağı mah/köy 

nüfusuna kayıtlı ERDAL KARADĠġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur.  7288 

—— • —— 

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/510 

KARARNO  : 2017/225 

Alkol veya UyuĢturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/03/2017 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi 

gereğince 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve verilen bu hapis cezasının CMK.un 231/5 

maddesi uyarınca 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar 

verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen Mostafa ve Maha oğlu, 1977 Suriye doğumlu, 

Suriye VatandaĢı olan sanık MOHAMAD MAZYAK'a tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 7290 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

12 (ON ĠKĠ) KALEM YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Açık ocak sahasındaki Su atım tulumbalarında kullanılmak üzere 

12 (on iki) Kalem yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/481170 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz Açık ocak sahasındaki Su atım 

tulumbalarında kullanılmak üzere 12 (on iki) Kalem yedek 

parça temini iĢi 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin: 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 18/10/2017 ÇarĢamba günü saat 15:00 

d) Dosya no : 291-KÇLĠ/2017-0572 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 

110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 18/10/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8503/1-1 
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16 (ON ALTI) KALEM YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu marka Kamyon ve ĠĢ makinalarında kullanılmak 

üzere 16 (on altı) Kalem yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/481092 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu marka Kamyon ve ĠĢ 

makinalarında kullanılmak üzere 16 (on altı) Kalem yedek 

parça alımı iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin: 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 19/10/2017 PerĢembe günü saat 15:00 

d) Dosya no : 246-KÇLĠ/2017-0573 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 

160,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 19/10/2017 PerĢembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8504/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1.000.000 Ton Hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, tüvenan stok sahamız ile kriblaj 

tesislerimize nakliyesi ve boĢaltılması iĢi açık ihale (Kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/479633 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Dr. Ġbrahim 

BODUR Cad. No: 106 ÇAN/ÇANAKKALE  

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz üretim sahasından ĠĢletme 

imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan 1.000.000 

ton hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, termik santral 

yanındaki ĠĢletmemize ait tüvanan kömür stok sahası ile 

aynı yerdeki kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boĢaltılması 

iĢidir. 

b) ĠĢin yapılacağı yer : TKĠ. Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

c) ĠĢin Süresi  : ĠĢin süresi 200 (ikiyüz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale  

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Müdürlüğü Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı 

Salonu  

c) Tarihi ve saati : 14/11/2017 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya no : 2017-12/KÇLĠ-KÖMÜR NAKLĠ 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 500,00 TL (posta yoluyla 510,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 14/11/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8505/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

KURUMUMUZ KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ TÜVENAN 

KÖMÜRLERĠNĠN VE OCAK TAġLARININ YÜKLENMESĠ, NAKLĠ VE BOġALTILMASI 

ĠLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK MALZEMENĠN (ġĠST) NAKLĠ VE 

YAYILMASI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR. 

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 
 

S. 

No: 2 - Ġhale konusu iĢin adı: Birimi: Miktarı: 

1 

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası tüvenan 

kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve siloların iĢletilmesi, 

temizliklerinin yapılması, taĢ bantında tavuklama yöntemi ile 

kömür ayıklama iĢi. 

TL/Ton 
150.000 

(±% 20) 

2 
Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak taĢları nakli 

ve yayılması 
TL/Ton 

138.000 

(±% 20) 
 

c) 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 : 23.10.2017 - saat 15:00 

c) Dosya no : 1713824 

d) Ġhale kayıt no : 2017/474981 

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; 
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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, 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 taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekâleten 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, 

j) Bu Ģartnamenin 16 ncı 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. 
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7 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Her türlü malzeme nakli ve yükleme iĢi veya malzeme nakli iĢidir. 

8.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

8.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

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

açıktır. 

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

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 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. 

11 - Teklifler en geç 23.10.2017 Pazartesi 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. 

12 - 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. 

13 - 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. 

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

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.1.2. 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. 

 8509/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ġstanbul 5. ĠĢ Mahkemesinin 2015/304 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8529/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/ 

Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

Güles Petrol Ürün. Tur. 

Gıda ĠnĢ. Tar. Hayv. Nak. 

Tic. Ltd. ġti. 

Suluova - Amasya 

19-HYB-3283 TS 11939 29.06.2017 
Talimata 

Aykırılık 

Osmanlılar Akar. ve Ürün. 

ĠnĢ. Tur. Ltd. ġti. 

Osmancık-Çorum 

19-HYB-1692 TS 11939 19.07.2017 
Talimata 

Aykırılık 

Fatih Duygulu 

Sungurlu-Çorum 
19-HYB-352 

TS 12850 

TS 12355 

TS 10079 

02.08.2017 Firma Ġsteği 

Kamu DanıĢ. Eğitim Tur. 

DıĢ Tic. Araç Kiralama 

San. Tic. Ltd. ġti. 

Çorum 

19-HYB-573 TS 13573 12.09.2017 
Talimata 

Aykırılık 

Oklas Otomotiv San. ve 

Tic. Ltd. ġti. - Çorum 
19-HYB-3000 TS 12047 1209.2017 Firma Ġsteği 

Ar Teknik Recep Bozkurt 

Çorum 
19-HYB-3212 TS 12850 12.09.2017 

Talimata 

Aykırılık 

Doğa Grain Gıda Tarım 

Pet. ĠnĢ. TaĢ. Tic. A.ġ. 

Çorum 

19-HYB-3305 
TS 11939 

TS 12820 
12.09.2017 Firma Ġsteği 

 8538/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 

 



1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 

 



1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 

 



1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 

 



1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 

 



1 Ekim 2017 – Sayı : 30197 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2017 – Sayı : 30197

Sayfa

1

88
88

105

112

116

121
122
133

134

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın

Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
— Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve

Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


