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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler

Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün

1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tab-

lolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya

da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen

beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi

Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı

usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler”  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye

ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.



MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2018 – Sayı : 30552



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı kurulan

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BANÜ Çocuk Üniversitesi): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül 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) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilim-

sel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını

sağlamak,

c) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrenci-

lere bu bilgiyi sağlamak,
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ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi

ve bu yolla oluşabilecek kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada

katkı sağlamak,

d) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama

ve araştırma yapma imkanı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, Üniversitede eğitim-

öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür, spor alanlarında yaz okulları düzenlemek,

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, bilimsel düşünceyi ve

bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek üzere Üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzen-

lemek,

c) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere laboratuar çalışmaları,

konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından,

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi,

süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından

en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları;

Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gün-

demi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim

elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
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Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu;

Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından

yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından,

özel sektörden ve şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün

başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik

Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü 30 AKTS’dir.

(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yük-

seltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen lisans ve ön lisans öğrencisinin ders yükü, GA-

NO’sunun en az 1.80 olması koşulu, danışmanın teklifi, bölüm başkanının onayı ve Yönetim

Kurulu Kararı ile en fazla 9 AKTS artırılabilir. GANO’su 2.00 ve üzeri olan öğrencinin ders

yükü ise danışmanın teklifi, bölüm başkanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla

12 AKTS artırılabilir. 

(3) GANO’su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’su 2.50 ve üzeri olan ön li-

sans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışmanın teklifi, bölüm baş-

kanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile bir üst sınıftan 9 AKTS’yi aşmayacak şekilde ders

alabilir.

(4) Not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenci eğitim-öğretim planına uygun olarak ve

programdaki sıra izlenmek suretiyle, DZ-FF-FD harf notu aldığı ve hiç almadığı dersleri ön-

celikli olarak almak zorundadır. Alacağı ders yükü en fazla 30 AKTS’dir.”

“(6) Normal öğretim süresini bitirdikten sonra öğrenci her yarıyıl için, danışman ona-

yıyla en fazla 42 AKTS’ye kadar ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/8/2015 29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/6/2016 29743
2- 21/8/2016 29808
3- 14/10/2016 29857
4- 28/7/2017 30137
5- 28/1/2018 30315
6- 19/2/2018 30337
7- 20/9/2018 30541 Mükerrer
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalış-

maları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzen-
lemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları

Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu, 
d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Çevre ve enerji teknolojileri alanlarında, özellikle uygulamaya yönelik araştırma ça-

lışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek.
b) Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer gibi klasik enerji kaynaklarının kullanımında ve-

rimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye
muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları
yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak.

c) Rüzgâr, güneş jeotermal, biyokütle gibi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliş-
tirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan
çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak.
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ç) Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma-geliştirme
çalışmaları yapmak, ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak.

d) Sanayide ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu alanlarda ener-
jinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik yöntem ve tek-
nolojileri geliştirmek.

e) Uygulamaya yönelik temel bilimler ve mühendislik araştırmalarını disiplinler arası
düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç
ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren
koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

f) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yön-
tem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından de-
ğerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak.

g) Enerji teknolojileri alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim elemanları ye-
tiştirmek.

ğ) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşların işbirliği
yapmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

h) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji ve çevre teknolojileri
araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak.

ı) Üniversitenin fen ve mühendislik bölümlerinde enerji ve çevre teknolojisi konularında
yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağla-
yacak bir platform oluşturmak.

i) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarıl-
masına katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları

yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
b) Alternatif enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği

yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempoz-

yum ve benzeri toplantılar düzenlemek.
ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü

iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,
dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

d) Alternatif enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte plan-
lamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek
ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, in-
celemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak.

f) Enerji Bakanlığına bağlı enerji verimliliği (ENVER), rüzgar enerji santralleri (RES),
sürdürülebilir yenilenebilir enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için
kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir/sürdürülebilir enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili prog-
ramları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2018 – Sayı : 30552



g) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun

teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek.

ğ) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

h) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi işbirliğini geliştirmek.

ı) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak.

i) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje ge-

liştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim

dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten

Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması du-

rumunda görevi sona erer. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında Müdür

Yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi

sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu

kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu

kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak. 

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör ku-

ruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmektir. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin Merkezin

çalışma alanıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendiri-

lecek yedi üyeden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantı-

larına katılabilir. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine yetki verdiği müdür yardım-

cılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır

ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çeşitli alt ko-

misyonlar kurabilir. 
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Birimlerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine

ilişkin esasları belirlemek. 

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, da-

nışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almaktır. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından belirlenen fakülte, yüksekokul-

lardan ve meslek yüksekokullarından birer, toplam üç temsilci ile yine Rektör tarafından davet

edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan

üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu

ile karar alır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan

ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir,

öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır. 

(2) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü

makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve demirbaşlar, proje

bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(3) Sanayi, kamu kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak

projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat,

sarf malzemesi, büro malzemesi, proje ve işbirliği sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tahsis

edilir.

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden: 
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-

Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş-

birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu, 
d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Sanayi, ticaret, tarım, sağlık ve turizm uygulamalarıyla ilgili özel sektör ve kamu

kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluş-
turarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak iş-
lerliği olan mekanizmaları kurmak, sürdürmek ve bunlara ilişkin etkinlikleri kapsayan kurumsal
alt yapı oluşturmak. 

b) Bilime, teknolojiye, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla
Üniversitenin temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini
merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir
araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

c) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sektöre akta-
rımını hızlandırmak. 

Faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Sağlık, sanayi, tarım, ticaret ve turizm alanlarında, disiplinler arası temel ve uygula-

malı araştırmaların gerçekleştirildiği, araştırma laboratuvarları ve birimleri oluşturmak ve bun-
larla ortak çalışmalar yürütmek.
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b) Üniversite ile sektörde gerçekleştirilen üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla
gerekli proje ekiplerini oluşturmak.

c) Üniversitede üretilen bilgiyi, teknoloji geliştirme çerçevesinde ilgili alanlara yön-
lendirmek.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut birimler ile sanayi arasındaki iş birliğini güç-
lendirmek ve imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak. 

d) Eğitim kursları, seminerler, paneller, konferanslar, sertifika programları düzenlemek. 
e) Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında iş dünyası ile ortak araştırma

projeleri geliştirmek ve yürütmek.
f) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak.
g) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, ve-

rimliliği arttırma, ürün kalitesini ve standardını yükseltme, üretim maliyetlerini düşürme ve
teknolojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile ortak çalışma yapmak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkanları-
nın geliştirilmesine yönelik etkin staj programları yaratmak.

h) Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan müfredatın iş
dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bu-
lunmak. 

ı) Üniversitenin sahip olduğu teknik altyapının iş dünyasının beklentilerini karşılayacak
hizmetleri üretebilecek duruma gelmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak fonlardan
yararlanılmasına yönelik çalışmaları desteklemek.

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim üyeleri
tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını
ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak.

j) Üniversitede öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yü-
rütülen araştırmalar için veri toplama aşamasında iş dünyasının araştırmacıları desteklemesini
sağlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Merkezin Müdürü. 
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu. 
Merkez Müdürü ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında Müdür
Yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi
sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu

kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu

kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak. 
ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmektir. 
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Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin Merkezin

çalışma alanıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendiri-
lecek yedi üyeden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantı-
larına katılabilir. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine yetki verdiği müdür yardım-
cılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki defa salt
çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek
için çeşitli alt komisyonlar kurabilir. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Birimlerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine

ilişkin esasları belirlemek. 
b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, da-

nışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.
d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.
e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almaktır. 
Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından belirlenen fakülte, yüksekokul-

lardan ve meslek yüksekokullarından birer, toplam üç temsilci ile yine Rektör tarafından davet
edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır.
Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan
üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu
ile karar alır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan
ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir,
öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır. 

(2) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü
makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve demirbaşlar, proje
bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(3) Sanayi, kamu kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak
projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat,
sarf malzemesi, büro malzemesi, proje ve işbirliği sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tahsis
edilir.

Mali hususlar
MADDE 12 – (1) Merkezin gelir ve giderleri mevzuat çerçevesinde, Üniversite Genel

Sekreterlik veya Özel Kalem bütçelerinden karşılanır.
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

1 Ekim 2018 – Sayı : 30552                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK 

SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesinde zorunlu yabancı dil

hazırlık sınıfları olan birimlerde uygulanacak eğitim-öğretim,  uygulama ve değerlendirme
esaslarını belirlemektedir. 

(2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan birimlerin
eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.  

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt birim koordinatörlüğü: Hazırlık Birimi, Kurslar Birimi, Kafkasya ve Slav Dilleri

Birimi, Doğu ve Uzak Doğu Dilleri Birimi ve Batı Dilleri Birimi Koordinatörlüğünü,
b) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki

kez yapılan sınavları,
c) Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yük-

sekokulunu,
ç) Dönem ara sınav notu: Dört dil becerisi için ayrı ayrı yapılan sınavlardan elde edilen

puanların ağırlığına göre  saptanan döneme ait vize notunu,
d) Dört temel dil becerisi: Avrupa Ortak Dil Kriterleri düzey tanımlamalarında kulla-

nılan okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini, 
e) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan, hazırlık prog-

ramına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olacaklar ile hazırlık sınıfına devam
edeceklerin yabancı dil seviyelerini ve bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen sınavı,

f) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
h) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık

eğitim-öğretimini,
ı) Yılsonu sınavı: Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavı,
i) Yüksekokul Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
j) Yüksekokul Müdürlüğü (Müdürlük): Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğünü,
k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yö-

netim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı ve kapsamı
MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciyi, B1 dil düzeyine

ulaştırmaktır. Ancak, hazırlık sınıfında verilecek eğitimin en az 700 saat olması durumunda
öğrencilerin asgari B2 yeterlik düzeyine ulaşması gerekir.
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(2) Yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretimi, alt birim özelliklerine göre; öğrenci
merkezli modern yaklaşımlar, laboratuar, ödev ve proje çalışması gibi uygulamalardan oluşur.
Bu eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasından,
Yüksekokul Yönetim Kurulu adına alt birim koordinatörlüğü sorumludur.

(3) Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler öğrencinin dört temel dil
becerisini geliştirecek şekilde haftada en az 20, en fazla 30 ders saati olarak düzenlenir. Bu
programlar, Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Hazırlık sınıfları müfredatı, ilgili hazırlık birim koordinatörlüğü tarafından belirlenir,
Yüksekokul Kurulu kararıyla kesinleşir.

(5) Gerekli hallerde alt birim koordinatörlüğünde “Program Geliştirme Grubu”, “Sınav
Hazırlama Grubu”, “Akademik Gelişim Grubu” ve “Ölçme ve Değerlendirme Grubu” gibi ça-
lışma grupları oluşturulur. En az üç öğretim elemanından oluşacak gruplar ilgili alt birim
koordinatörlüğünün önerisiyle ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla üç yıl süreyle görev-
lendirilirler.

Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler aşağıdaki şekil-

dedir:
a) Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,
b) Kısmen (en az %30) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,
c) Türkçe hazırlık eğitimi alması gereken uluslararası öğrenciler.
(2) Hazırlık sınıflarına misafir öğrenci kabul edilmez.
Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim yıl esasına göre yapılır. Süresi

bir akademik yıldır. Bu akademik yıl her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
Sınav esasları
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıflarında; yeterlik ve düzey belirleme sınavı, kısa süreli

sınavlar,  dönem içi ara sınavlar ve yılsonu sınavı yapılır. Bunlardan;
a) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı; akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin

yabancı dil yeterlik ve düzeylerini belirlemek için yapılan sınavdır. Yeterlik ve düzey belirleme
sınavı, eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilir. Ya-
bancı dil hazırlık eğitimi gerektiren programlara kayıtlı öğrencilerden yeterlik koşullarını yerine
getirmemiş olanlar da bu sınava girer. Dört temel dil becerisini ölçen bu sınavın sözlü bölümüne
girebilmek için diğer becerilerden alınan puanın ortalaması en az 50 olmalıdır. Yeterlik ve
düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrenci,  kayıtlı olduğu lisans programına devam eder. 

b) Kısa süreli sınavlar; yıl içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde
yapılan süreleri kısa sınavlardır. Sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir ve sınav sü-
resi altmış dakikadan fazla olamaz. Her yarıyıl en az 2, en fazla 6 kısa sınav yapılır. Dönem
içinde yapılan proje, ödev çalışması, sunum ve benzeri çalışmaların her biri bir kısa sınav olarak
değerlendirilebilir. Kısa sınavların ortalaması yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılır. Bu sı-
navların mazeret hakkı yoktur.

c) Ara sınavlar; dört temel dil becerisini ölçen ara sınavların amacı öğrenciyi yılsonu
sınavına hazırlamaktır. Her yarıyıl içinde en az bir ara sınavı olmak üzere yıl boyunca en az
iki ara sınavı yapılır. Her bir dil becerisinden alınan ara sınav notlarından dönem ara sınav notu
elde edilir.  Derslerin ara sınav notundaki ağırlıkları programdaki ders saatine göre belirlenir.
Sınav tarihleri, sınavdan en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders
saatidir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdür-
lükçe değiştirilebilir. Ara sınavların yapıldığı tarihlerde dersler de devam eder. Ara sınav so-
nuçları Müdürlükçe ilan edilir. 
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ç) Yılsonu sınavı;  eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Devamsızlıktan kalan
öğrenciler bu sınava giremez. Yılsonu sınavının mazeret hakkı yoktur.Yılsonu sınav tarihi, sı-
navdan en az on beş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili
öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir. Yılsonu sınav sonuçları Mü-
dürlükçe ilan edilir. Yılsonu sınavında başarısız olanlar; bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

(2) Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarılı olanlar ile eşdeğerliliği kabul edilen
ulusal/uluslararası sınavlardan yeterli düzeyde puan almış öğrenciler hazırlık sınıfından muaf
sayılırlar.

(3) Eşdeğerlik belgelerinin Üniversiteye kayıt dönemi içerisinde Yüksekokul Müdür-
lüğüne verilmesi durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu,  eşdeğerlikleri, yeterlik ve düzey
belirleme sınavından önce sonuçlandırır ve ilan eder.  

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı  hem sözlü, tek veya çok aşamalı yapılır.
Başarı durumu
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üze-

rinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla yeterlilik ve başarı notu; ara
sınavların ortalamasının %30'u, yıl içinde yapılan kısa sınavların ve sınıf içi çalışmalarının,
ödev, proje, sunum ve benzeri çalışmaların ortalamasının %10'u, yılsonu sınavının %60'ı top-
lanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden son-
raki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler
basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. Yeterlilik ve başarı notu 65 ve üzeri olan öğrenciler ba-
şarılı sayılır.  Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksekokul Müdürlüğünce
başarı belgesi düzenlenir.

Sınavlarda mazeret, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 9 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, maze-

retlerini mazeretin sona erdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde belgeleri ile birlikte Ya-
bancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Hastalık nedeniyle sınavlardan
mazeretli sayılabilmek için sağlık raporu almak gereklidir. Mazeretleri Yönetim Kurulunca ka-
bul edilenlere bir sınav hakkı tanınır. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edil-
meyenler ilgili sınavdan başarısız sayılır.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav sonuçlarını ve kâğıtlarını
sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul öğrenci işlerine teslim eder.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Müdür-
lüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üze-
rine sınav kâğıdı, sınavı yapan öğretim elemanı/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla oluş-
turulan komisyonlar tarafından, en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli
olarak Yüksekokul Yönetim Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak Yüksekokul Yönetim
Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Geçerli mazereti olmaksızın ara sınavlara girmemiş öğrenciler ilgili sınavdan sıfır
puan almış sayılırlar.

Hazırlık eğitim-öğretiminde başarısızlık hali
MADDE 10 – (1) Hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken ko-

şulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik ve düzey belirleme
sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Öğrenciler yeterlik ve düzey belirleme
sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlatılmaz. 

(2) Yılsonu sınavı sonucunda gerekli başarı notunu alamayarak başarısız olan öğrenciler
yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

(3) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğ-
rencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri
kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeter-
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liliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde ÖSYM tarafından başka
bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir
programa, eş değer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir.
Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yer-
leştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan programlara kayıtlı uluslararası öğ-
rencilerden yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyenler,  yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yap-
tırır. Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa başlama hak-
kını elde ederler.

(5) Hazırlık sınıfında kayıt dondurulması,  ilgili eğitim-öğretim yılının tamamını kapsa-
yacak şekilde gerçekleştirilir. Kayıt dondurma sebebinin ortadan kalkması halinde öğrenci kayıtlı
olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvurabilir. 

(6) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine
yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam eden
öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında
başarılı olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak
bu öğrencilerden zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından başarılı olamayanlar 2547 sayılı Ka-
nunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı
dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri
önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alı-
narak verilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programında okuyan öğrenciler yapılan toplam

derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğren-
ciler başarısız sayılır, derslere ve sınavlarına giremezler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı
başında yapılacak olan yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler. Bu sınavdan da başa-
rısız olmaları durumunda,  takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. De-
vamsızlık sınırını aşan öğrenciler yılsonu sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğünce ilan
edilir.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri
MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı olduk-

ları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara
bağlanır. Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar
veya meslek yüksekokulunun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kafkas Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için

öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü içine alan kredi sistemini,

ç) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı
için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel
hazırlıkta geçen süre hariç üç yarıyılı, doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç on iki yarıyılı, bütünleşik doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on
dört yarıyılı; ders dönemi için tezli yüksek lisans programında dört yarıyılı, doktora progra-
mında dört yarıyılı, bütünleşik doktora programında altı yarıyılı,

d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

e) Bütünleşik doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağlayan
üstün başarılı öğrencilere yönelik yüksek lisans ve doktora programını birleştiren programı, 

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla ata-
nan Üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,

g) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek
üzere üç yıllığına enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,

ğ) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,
h) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ı) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dallarını,

i) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Bir anabilim dalındaki tam za-
manlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

k) Enstitü anabilim dalı kurulu (EABDK): EABD başkanlığında, varsa yardımcıları ve
EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanlarıyla
yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,
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m) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından EK’çe üç yıllığına seçilen
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
o) GMAT (Graduate Management Admission Test): ÜAK tarafından ALES’e eş değer

sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
ö) GRE (Graduate Record Examinations): ÜAK tarafından ALES’e eş değer sayılan

ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,
p) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının

niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK’nin önerisi ve EYK’nin
onayıyla Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiyi,

r) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

s) Kredi: EK’in kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde,
bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik ça-
lışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,

ş) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
t) Öğretim üyesi: Üniversitede kadrolu, ilgili alanda doktor öğretim üyesi, doçent ve

profesörleri,
u) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ü) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek

ve öğrenciyi yönlendirmek üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
z) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk

uyruklu ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciyi,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen zaman ve

yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla
üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri EABD aracılığıyla sınav evrak ve sonuçlarını
en geç üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. İlgili ALES notunun %50’si ve
lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen konten-
janın üç katı öğrenci çağrılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan
öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(4) Tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha

az süre kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.
(5) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin bütünleşik doktora programına

yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için bütünleşik doktora programı başvuru şartlarına sahip
olmaları ve ikinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü ta-
mamlamaları gerekir.

(6) Bütünleşik doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istekleri
hâlinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Öğ-
rencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABDK’nin görüşü doğrultusunda EYK kararı
ile yapılır.” 

1 Ekim 2018 – Sayı : 30552                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Diş Hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyası ve üç adet CD kaydını, YÖK Tez Merkezi için ge-
rekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim
eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması
almaya hak kazanır. EYK talep hâlinde teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşul-
ları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diploması ve 50 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek
TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünden 65 puana sahip olma-
ları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner
fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden 65 puana sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen
standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, Temel
tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hu-
suslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standartlar, sınavlar ve benzeri)
Senato tarafından belirlenir. 

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı
dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması zorunlu olup, bu asgari puanların yüksel-
tilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının, DUS puanının veya ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından
belirlenir.

(8) Adayların yerleşmeye esas puanlarının eşitlik durumunda sırasıyla; ALES puanı,
lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve bilim sınavı notu dikkate
alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine
kayıtlı bir öğrencinin tezinden en az bir adet makaleyi SCI, SCI-EXP veya alan indeksleri ta-
rafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması; Sosyal
Bilimler Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin ise tezinden veya doktora tezi konusu ile ilgili en
az bir adet makaleyi alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI
numarası/kabul yazısı almış olması zorunludur.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, üç adet CD kaydını, YÖK Tez Merke-
zince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak ka-
zanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe “Diğer hükümler” başlığı ile birlikte aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Diğer hükümler
MADDE 39/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ve YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE 
EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2011 tarihli ve 28011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yabancı Dil Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2016 29907

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/4/2017 30049

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2011 28011

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2013 28593
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2015 tarihli ve 29233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mütevelli Heyet, Rektör atanması için aday belirler ve belirlediği adayı Cumhur-
başkanına teklif eder. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli
Heyet toplantısına katılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, Mütevelli Heyetinin tek-
lifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır, görev süresi
sona eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez yeniden atanabilir. Rektör
ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir rektör adayları ön ince-
leme komisyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden
üç ay önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırla-
yacağı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar.
Mütevelli Heyetin belirlediği aday Cumhurbaşkanına sunulur, Cumhurbaşkanı tarafından Rek-
tör ataması gerçekleşir. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı
komisyonun hazırlayacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin teklifi halinde Rektör, görev süresi
sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fa-
kültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçe-
cekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden olu-
şur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirtilmiştir.
“Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç pro-
fesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bu-
lunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, Rektörlüğe bağlı
yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim elemanları, Üniversitede görevli öğretim üyeleri; Doktor öğretim üyesi,
doçent ve profesör ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları olan öğretim görevlileri ve
araştırma görevlilerinden oluşur.”
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MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli

Heyet Başkanı yürütür.

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin on ikinci
ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Bütünleme sınavı, öğrencinin yarıyıl sonu sınavları sonunda (FF) veya (FD) aldığı
derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına
girebilmek için sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması
ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bü-
tünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Yaz öğretimi so-
nunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olup, koşullu geçer
nota sahip öğrencilerin koşullu geçtikleri dersler başarısız kabul edilir. Koşullu geçtikleri ders-
lerin bütünleme sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın bütünleme sınavı sonunda yarıyıl
not ortalaması 2’nin altında olması durumunda koşullu geçtikleri dersleri de tekrar etmek zo-
rundadırlar. Başarısız derslere sahip olan öğrenciler aynı zamanda koşullu geçtikleri (DC, DD)
derslerin de isterlerse bütünleme sınavına girebilirler. Not ortalaması 2.00’ın üstünde olup ba-
şarısız derse sahip olan öğrenciler koşullu geçtikleri derslerden de bütünleme sınavına girebi-
lir.”

“(14) Mazeret, yarıyıl sonu sınavının ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz.
Bu sınavlara katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/1/2015 29233

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/2/2018 30322

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2016 29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/10/2017 30211
2- 7/2/2018 30325
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavları ve sınavlarda uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi programına
öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, mezuniyet, dip-
loma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencinin iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere De-

kanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Dekan: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
d) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,
g) Ön Şartlı Ders: Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan dersi,
ğ) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 4 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim takvimi Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı yabancı dil ha-
zırlık sınıfı açılabilir. Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfı ile ilgili hususlar Senato kararı ile
belirlenir. 
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Eğitim-öğretimin türü
MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün öğretim yapılır ve sınıf geçme sistemi

uygulanır.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi (yarıyıl) olmak üzere

iki dönemden oluşur. Her dönem en az 70 (yetmiş) iş günüdür. Bu süre, Fakülte Kurulunun
teklifi ve Senatonun onayı ile artırılabilir. Yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınavları bu sürenin dı-
şındadır. Klinik uygulama dersleri ve alan çalışmaları eğitim-öğretim süresinden önce başla-
yabilir ve/veya eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, 5 (beş) yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını en

fazla 8 (sekiz) yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, yabancı dil
hazırlık programında geçen süre ile 38 inci ve 39 uncu maddelerde belirtilen süreler dikkate
alınmaz.

(2) Öğrencilerin ilk kayıt olduğu derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dö-
nem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami 8 (sekiz) yıl içinde başarı ile ta-
mamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile varsa
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

Eğitim-öğretim programı
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile uygulamaya konulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin değişiklikler de aynı
yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanarak Sena-
tonun onayına sunulur.

(2) Diş hekimliği programı, en az 300 (üç yüz) AKTS kredilik dersleri kapsar.
(3) Eğitim-öğretim programı her eğitim-öğretim yılı için en az 60 (altmış) AKTS kredisi

olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlama zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.
(4) Eğitim-öğretim programı, teorik, klinik öncesi uygulama, uygulama, laboratuvar,

klinik uygulama dersleri; seminer, alan çalışması v.b. uygulamalardan oluşur. Dersler yıllık
olarak veya  dönemlik olarak düzenlenir. Hangi dersler için klinik öncesi uygulama/laboratu-
var/uygulama/klinik uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca klinik uygulama biçi-
minde olacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

(5) Dersin tek öğretim elemanı tarafından verilmesi halinde o öğretim elemanı dersin
sorumlusudur. Dersin birden fazla öğretim elemanı tarafından verilmesi halinde sorumlu öğ-
retim elemanı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Klinik uygulama
MADDE 10 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, klinik uygulama derslerinin

başlangıcından önce belirlenen tarihler arasında kliniklerde, gruplar halinde ve dönüşümlü ola-
rak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, bir eğitim-öğretim yılında müfredatta be-
lirlenen ders saatinden az olmamak üzere klinik uygulama dersi yaparlar.

(2) Klinik uygulama derslerinin çeşitlerine, sürelerine, sayılarına veya bazı klinik uy-
gulama derslerinin birleştirilerek tek klinik uygulama dersi olarak yapılmasına (entegre klinik
uygulama vb.)  Fakülte Kurulunca karar verilir. 
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(3) Öğrenciler, klinik uygulama dersi sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre
yapmakla yükümlü oldukları klinik uygulama, pratik uygulama, ödev ve benzeri çalışmaları;
ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki çalışmaları eksiksiz ve başarılı
olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmaların sayı
ve türleri, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu tara-
fından belirlenip eğitim-öğretim yılının ilk 10 (on) iş günü içinde Dekanlıkça ilan edilir. Bu
çalışmaların sayıları ve türleri her eğitim-öğretim yılı için güncellenir. Güncellenmediği taktirde
bir önceki alınan kararlar geçerlidir. 

(4) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik uygulama eğitim programı sona erdikten sonra,
klinik uygulama dersinin bütünleme sınavından 5 (beş) iş günü öncesine kadar olan süre; öğ-
rencilerin, ilgili dersin klinik uygulama döneminde eksik kalan çalışmalarını tamamlamaları
için tanınan süredir.

(5) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ek süre verilen öğrenciler klinik uygulama
sonu sınav haklarını, sınav hakkı kullanacakları eğitim-öğretim yılı için Fakülte Kurulunca
ilgili klinik uygulama dersi için kabul edilen sayıda ve türde çalışmaları, eksiksiz ve başarılı
olarak tamamladıkları takdirde kullanabilirler.

(6) Bu Yönetmelikte klinik uygulama dersleri ile ilgili hüküm bulunmayan durumlarda
klinik uygulama yönergesi ve Fakülte yetkili kurulları kararlarına göre işlem yapılır.

Dersler ve kredi değeri
MADDE 11 – (1) Bir dersin ulusal kredi değeri; o dersin haftalık teorik ve/veya uygu-

laması ile hesaplanır.
(2) AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması ge-

reken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödev-
ler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerdir. Bu
değer, her bir dersin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı
olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil etti-
ğinin göstergesidir. Bir AKTS kredisi yaklaşık 25-30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

(3) Derslerin isimleri, kodları ve kredi/AKTS’leri Fakülte Kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir veya değiştirilir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 12 – (1) Her öğretim yılında alınan dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve

bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına
göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün ders-
lerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu eğitim-öğretim yılına ait derslerin birinden
dahi başarısız olursa (2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki
ortak zorunlu dersler ile üniversite ve fakülte seçmeli dersler hariç) ertesi yılda bir üst sınıftan
hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri tekrar eder. Bu
dersi/dersleri başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) Ortak zorunlu ile üniversite ve fakülte seçmeli derslerden kalan öğrenciler mezun
oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadırlar. Bu seçmeli derslerden kalan öğrenciler kaldığı
seçmeli dersi veya aynı havuzdan daha önce almadığı farklı bir seçmeli dersi de alarak bu ko-
şulu sağlayabilirler.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 13 – (1) Danışmanlık ile ilgili esaslar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans

ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi hükümlerine göre uygulanır.
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Devam mecburiyeti
MADDE 14 – (1) Öğrenciler teorik derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.
(2) Teorik derslerin %30’undan; uygulama derslerinin %20’sinden daha fazlasına ka-

tılmayan öğrenciler devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yılsonu, klinik
uygulama sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmazlar.

(3) Teorik ders olarak belirlenen ders saatlerinde, teorik ders yerine uygulama dersi ya-
pıldığı durumlarda bu derslerden alınan yoklamalardaki devamsızlık süreleri teorik ders olarak
değerlendirilir.

(4) Öğrencilerin derslere devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esaslar Fakülte
Kurulunca belirlenir.

(5) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili dersin sorumlu
öğretim elemanı tarafından takip edilir ve değerlendirilir.

(6) Klinik uygulama derslerine ait yoklamalar bulundukları klinik uygulama gruplarının
süresi içerisinde takip edilir, kayıt altına alınır, değerlendirilir.

(7) Uygulama derslerinde devamsızlık oranı %20’yi geçmese dahi dersin öğretim ele-
manları öğrencinin devam etmediği süredeki uygulamaları, öğrenciden belirlenen gün ve sa-
atlerde telafi etmesini isteyebilir.

(8) Uygulama dersi içeren derslerden başarısız olan öğrencilerden dersin tekrar alınması
halinde devam şartı aranır. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalınmamış olunması şartıyla
sadece teorik ders içeren derslerden başarısız olan öğrencilerden devam şartı aranmaz. Bu şart-
lar Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Değişim programları
MADDE 15 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer üniversiteler ara-

sında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir.
Bu programlar çerçevesinde başvuran öğrenciler güz yarıyılından başlamak üzere bu üniver-
sitelere gönderilebilir. Değişim programları; ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen
esaslar doğrultusunda uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlar, Yatay Geçiş, Muafiyet, İntibak, Kimlik Kartı ve Öğrenci Statüsü

İlk kayıt
MADDE 16 – (1) Fakülte öğrencisi olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen

ve ilan edilen süre içinde belgelerle ve belirlenen şekilde kesin kaydını yaptırır. Kayıt için is-
tenen belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiğinin veya sahte olduğunun
anlaşılması durumunda ilgili öğrencinin kaydı silinir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. İlan
edilen süre içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan
öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. 

(2) Fakülteye ilk kez kaydını yaptıran öğrenci 12 nci maddede öngörülen ders alma iş-
lemlerini yaparak öğrenimine başlar.

(3) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı

başında akademik takvimde gösterilen süre içinde yapılır. İlgili mevzuat gereği katkı payı öde-
mesi gereken öğrencilerin kayıtlarını yeniletebilmesi için her yarıyıl belirlenen katkı payını
ödemeleri gerekir. Kaydın silinmesi halinde alınan öğrenim katkı payı iade edilmez. 
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(2) Danışman onayı ile kayıt yenileme işlemi kesinleşir. Süresi içinde kaydını yenile-
meyen ve katkı payı ödemesi gerekip katkı payını ödemeyen öğrenciler o eğitim öğretim ya-
rıyıl/yılındaki derslere ve sınavlara giremezler. Bu suretle kaybedilen süre eğitim öğretim sü-
resine dâhildir. Kayıt yenileme işleminden öğrenci sorumludur. 

MADDE 18 – (1) Mazereti nedeniyle kaydını ilgili süre içinde yenileyemeyen öğren-
ciler, dekanlığa sunduğu mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ilgili
eğitim öğretim yılı başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde kaydını yenileyebilir.
Eğitim-öğretim yılının başlangıcı ile kayıt yenileme işlemi arasında geçen süre devamsızlık
olarak sayılır.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; ilk kez eğitim-öğretim yılına ait dersleri alan öğrenciler
açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise başarısız oldukları tüm dersleri almak zorundadırlar.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersin
yerine eğitim-öğretim programında bulunmayan ve kaldırılan ders ile aynı AKTS değerine sa-
hip yeni bir ders almak zorundadırlar. Kaldırılan dersten başarısız olan öğrenciler, kaldırılan
dersin yerine yeni alınan dersin devam koşulunu sağlamak zorundadırlar.

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin diğer
birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına
girerler.

(3) Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun
onayı ile bazı dönemlik dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir
dönemde açılan dersler açıldığı dönemin ders yüküne eklenir.

Yatay geçiş, muafiyet ve intibak
MADDE 20 – (1) Diğer üniversitelerden veya Üniversite içi fakültelerden yapılacak

yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır. Yatay ge-
çişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulüne,
ders muafiyetlerine ve intibak yapılacak sınıflara Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Kimlik kartı
MADDE 21 – (1) Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilere bir kimlik kartı verilir. Bu kart,

her eğitim-öğretim yılı başında yenilenir veya vizesi yapılır. Kimlik kartının kaybolması halinde
öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.
Fakülteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Öğrenci statüsü
MADDE 22 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici öğrenci

kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve  İlişik Kesme

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin

ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bütünleme
sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.
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(2) Sınavlar test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bu sınav türlerinin kombinasyonları
şeklinde yapılabilir.

(3) Öğrenciler; yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu ve bütünleme sınavlarında ilgili
dersin o yılki müfredat programından teorik ve uygulama olarak sorumludur. Bunun yanında,
beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle
yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme ve tek ders sınavı oldukları dersin tüm  öğ-
renim süresi boyunca verilmiş olan teorik ve uygulama derslerinden sorumludurlar.

(4) Ara sınav gerektirmeyen klinik uygulama dersleri, ilgili anabilim dallarının önerisi
üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

(5) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmeleri için ara sınav not ortalaması ne olur-
sa olsun yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu veya bütünleme sınavlarından en az 50 (elli)
puan alması zorunludur.

(6) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
(7) Sınavlarda çeşitli nedenlerle soru iptal edildiği takdirde, iptal edilen sorunun puanı

diğer sorulara eşit olarak dağıtılır.
(8) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek; kimlik belgelerini yan-

larında bulundurmak zorundadır. Öğrenciler, cep telefonu ve benzeri elektronik ve/veya inter-
nete bağlanabilen cihazlarla sınava giremezler.

(9) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya
teşebbüs ettiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciler ilgili sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

(10) Öğretim elemanları, sorumlu oldukları dersin eğitim-öğretim yılına ait son sınavın
sonuçlarının ilanından sonra, 15 (on beş) gün içerisinde sınav sonuçlarının sisteme girilmesiyle
elde edilen ders değerlendirme raporunu ıslak imzalı olarak Dekanlığa teslim ederler. Sınavlara
ilişkin belge ve tutanaklar sorumlu öğretim elemanları tarafından en az 2 (iki) yıl saklanır.

(11) Aynı günde, eğitim-öğretimin aynı sınıf yarıyılında veya yılında yer alan derslerden
en çok üçünün sınavı yapılabilir.

(12) Sınavlara girmeyen öğrencilerin sınav puanları 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
(13) Daha önceki dönemlerde aldıkları dersten tekrara kalmış öğrenciler, tekrar aldıkları

dersin tüm sınavlarına girmek zorundadırlar.
(14) Dersi veren öğretim elemanı/elemanlarının sınav tarihinde herhangi bir nedenle

izinli olması/olmaları halinde Dekanlık tarafından ilgili sınavın yürütülmesi için öğretim ele-
manı görevlendirilebilir.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 24 – (1) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl

içinde yapılan sınavlarıdır. Yarıyıllık (dönemlik) dersler için en az 1 (bir), yıllık dersler için en
az 2 (iki) olmak üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, asgari sınav
sayısının artırılması talebi halinde ilgili anabilim dallarının önerisi ve Fakülte Kurulu kararıyla
belirlenir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlık tarafından ilgili yarıyılın ilk 30 (otuz)
günü içinde ilan edilir. Dersin sorumlu öğretim elemanının sınav tarihlerinde değişiklik yapıl-
ması talebi, sınav tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce sorumlu öğretim elemanı tarafından
Dekanlığa yazılı olarak bildirilir ve Dekanlığın onayı ile yeni sınav tarihi ilan edilir.
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(2) Dekanlık gerekli gördüğü durumlarda daha önceki açıklanmış sınav tarihinden en
az 5 (beş) iş günü önce duyurulmak kaydıyla sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

(3) Ara sınavlar dışında, ara sınav başarı notuna katılmak üzere,  öğrencinin becerilerine
dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalar yapılabilir. Bu ça-
lışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalının teklifi ile Fakülte Kurulunca be-
lirlenir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı
MADDE 25 – (1) Dersin okutulduğu yarıyıl sonu/yılsonunda akademik takvimde be-

lirlenen tarihler arasında yapılan sınavlardır.
(2) Öğrencilerin yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına girebilmesi için; ilgili derse yarıyıl/yıl-

başında kayıt olmaları ve devamsızlık sürelerini aşmamış olmaları gereklidir.
Klinik uygulama sonu sınavı
MADDE 26 – (1) Öğrencinin klinik uygulama sonu sınavına girebilmesi için ilgili der-

sin eğitim öğretim yılı başlangıcında ilan edilen sayı ve türdeki uygulamaları eksiksiz ve başarılı
olarak tamamlaması zorunludur. Klinik uygulama sonu sınavı, öğrencinin klinik uygulama
yaptığı dönemin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) iş günü sonrasına kadar veya yılsonu toplu
olarak ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen koşullarda yapılır ve sonuçları ilan
edilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavları; yarıyıl/yılsonu sınavı veya klinik uygulama so-

nu sınavı sonucunda herhangi bir dersten şartlı geçen veya başarısız olan öğrenciler ile klinik
uygulama dersi sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları kli-
nik uygulama, pratik uygulama, ödev ve benzeri çalışmaları ek süre içerisinde tamamlayarak
girilebilen sınavdır. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlıkça belirtilen gün,
yer ve saatte yapılır. 

(2) Klinik uygulama sonu sınavından başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına, aka-
demik takvimde belirtilen yer, tarih ve saatte girer.

(3) Klinik uygulama derslerinde, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen uygulamaları
eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin klinik uygulama sonu sınavına
girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri, eksik kalan uygulamalarını,
ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar başarılı olarak tamam-
ladıkları takdirde, ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.

(4) Bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir klinik
uygulama grubuna intibakı yapılan dönem uzatmış beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav
hakkı, öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla takip eden klinik uy-
gulama döneminde kullandırılabilir. Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl içerisinde 1 kez kul-
landırılır. Bu öğrencilerin klinik uygulama dersini herhangi bir sebeple başarı ile bitirememeleri
halinde bir sonraki yarıyıldaki klinik uygulama grubuna intibak ettirilir ve yeni klinik uygulama
dersi gruplarında ilgili dersin gereklerini yerine getirmeleri halinde klinik uygulama sonu ve
bütünleme sınavlarına o yarıyılda 1’er kez daha girebilir.

Mazeret sınavı
MADDE 28 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri

nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret sınav hakkından yararlanırlar. Öğrenciler
mazeret sınavı haklarını, ara sınavlar için yarıyıl/yıl içinde; yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme/tek
ders sınavları için ise Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen, Dekanlıkça ilan edilen gün, yer
ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için yeni bir mazeret sınavı yapıl-
maz.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2018 – Sayı : 30552



Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1)  Mezun olabilmek için tek ders dışındaki tüm derslerini başarmış

olan öğrencilerin akademik takvimde belirlenmiş olan tek ders sınav tarihinden 2 (iki) iş günü

öncesine kadar yazılı dilekçeleri ile başvurması halinde ve fakülte yönetim kurulunun onayı

ile başarısız olunan ve devam şartı sağlanmış tek ders için sınav açılır. Geç teslim edilen di-

lekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavdan alınan not, başarı notu yerine geçer. Öğ-

renciler tek ders sınavı haklarını Dekanlık tarafından belirlenen ve ilan edilen gün, yer ve saatte

kullanırlar.

(2) Öğrenciler tek ders sınav hakkını öğrenim süresince bir defaya mahsus kullanabi-

lirler. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim yarıyılında mezun olmuş

sayılırlar.

(3) Öğrencilerin tek ders sınavında başarılı olabilmeleri için ilgili dersten en az 50 puan

almaları zorunludur. İlgili sınavdan alınan notun karşılığı başarı notu olarak kabul edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 30 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme, mazeret

ve tek ders sınav sonuçları, ilgili sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde

öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle il-

gili sınav sonuçlarına ilan edildiği tarih itibariyle 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edebilirler.

İtiraz Dekanlıkça kurulan biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik ko-

misyonca, itiraz süresini takip eden 3 (üç) iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır ve

dekanlığa iletilir. Dekanlıkça sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir ve öğrenciye

bildirilir. 

(2) Sınavı yapan öğretim elemanının itiraz süresi içerisinde herhangi bir nedenle izinli

olması halinde, itirazın sonuçlandırılması için ilgili şikâyet, 3 (üç) öğretim elemanının da De-

kanlıkça belirlendiği komisyon tarafından aynı esaslarla değerlendirilir. 

(3) Öğretim elemanının sınav sonucunun açıklanmasından sonraki 5 (beş) iş günü içe-

risindeki maddi hata nedeniyle ders notu değişikliği talebi, Dekanlık tarafından öğretim ele-

manına verilen not değişikliği formunun doldurulması ve imzalanması halinde öğrenci işleri

tarafından sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye de tebliğ edilir. Bu değişikliğin ders notu değişen

öğrencinin aleyhine olması halinde ilgili öğrencinin sınava itiraz hakkı saklıdır.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınav-

lar,  dönem içi uygulamalar, ödevler, uygulamalar gibi çalışmalarda gösterdiği başarılar ve ya-

rıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu/bütünleme sınav başarıları ile birlikte değerlendirilerek be-

lirlenir. Yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu/bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etkisi

%40 - %60 arasında olabilir. Derslerden sorumlu öğretim elemanlarının önerisi Fakülte Kuru-

lunun onayı ile ara sınav yapılmayan klinik uygulama derslerinde, klinik uygulama sonu/bü-

tünleme sınavlarının başarı notuna etkisi % 100’dür. Yarıyıl içi başarının ve yarıyıl/yılsonu/kli-

nik uygulama/bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etkisi, dersin sorumlu öğretim elema-

nının görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Ancak

öğrencilere duyuru yapılmadığı takdirde ara sınav katkı yüzdesi % 40, yarıyıl/yılsonu/klinik

uygulama sonu/bütünleme sınav notlarının katkı yüzdesi ise % 60 olarak uygulanır.
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Notlar
MADDE 32 – (1) Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıdaki

tabloda verilmiştir:
Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı Puanı
Pekiyi AA 4,00 97 - 100
Pekiyi-İyi BA+ 3,75 93 - 96
İyi-Pekiyi BA- 3,50 89 - 92
İyi-İyi BB+ 3,25 85 - 88
İyi BB- 3,00 81 - 84
İyi-Orta CB+ 2,75 77 - 80
Orta-İyi CB- 2,50 73 - 76
Orta CC+ 2,25 69 - 72
Orta-Orta CC- 2,00 65 - 68
Orta-Zayıf DC+ 1,75 61 - 64
Zayıf-Orta DC- 1,50 57 - 60
Zayıf DD+ 1,25 53 - 56
Zayıf - Zayıf DD- 1,00 50 - 52
Başarısız FD 0,00 0 - 49
Devamsız FF 0,00 -
Muaf M - -
(2) Başarı notu tablosuna göre;
a) Bir dersten AA, BA+, BA-, BB+, BB-, CB+, CB-, CC+ ve CC- notlarından birisini

alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır. 
c) Bir dersten alınan DC+, DC-, DD+ ve DD- notları bu dersin koşullu olarak başarıl-

dığını belirtir. Koşullu başarılı olunması için, öğrencinin DC+, DC-, DD+ ve DD- notu aldığı
eğitim-öğretim yılına ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması ve ilgili eği-
tim-öğretim yılında başarısız dersinin bulunmaması gerekir.

(3) Yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu sınavı sonucunda DC+, DC-, DD+ ve DD- ve
FD notu alan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına giril-
mesi halinde bütünleme notu, yarıyıl/yılsonu/klinik uygulama sonu yerine not ortalamasına
katılır.

(4) Öğrencilerin DC+, DC-, DD+ ve DD- notu aldığı eğitim-öğretim yılına ait birikimli
yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olmaması ve/veya başarısız dersinin bulunmaması ha-
linde, öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında DC+, DC-, DD+, FD ve FF notu aldığı
dersleri tekrar ederler, üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere FF notu verilir.
Bu öğrenciler, yarıyıl/yılsonu, klinik uygulama sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına alın-
mazlar.

(6) M notu, ilgili dersin başarı notunun karşılık geldiği şeklinde not ortalamasına ka-
tılır.

Not ortalaması
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu kayıtlı olduğu eğitim öğretim yılında

yarıyıl ağırlıklı not ortalaması, birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması ve tüm dönemlere ait genel
ağırlıklı not ortalaması hesaplanarak belirlenir.
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(2) Yarıyıl/birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması; ilgili eğitim-öğretim yılı içerisindeki
yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derse ait harf notuna karşılık gelen katsayı (madde 32’deki
tabloya bakınız) ile o derse ait AKTS değerinin çarpımının sonucunun ilgili yarıyıl/yıldaki tüm
dersler için hesaplanıp toplanarak ilgili yarıyıl/yıldaki toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesap-
lanır. Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında ise öğrencinin ilk kayıttan itibaren al-
dığı tüm dersler değerlendirilerek aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalarda,  vir-
gülden sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına, ders-
lerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında o yıla ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00
olan ve herhangi bir dersten FD ve FF notlarından birini almamış öğrenciler bulundukları sınıfı
başarmış olarak bir üst sınıfta öğrenimlerine devam ederler veya mezun olurlar.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Öğrencinin;
a) Kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin tespit edilmesi,
b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda Yükseköğretim Kurumundan çıkarma

cezası almış olması,
c) Yazılı isteği ile kaydını sildirmesi,
durumlarında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir. Bu durum Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet koşulları, Diplomalar, Onur-Yüksek Onur öğrencileri ve 

Mezuniyet Derecesi

Mezuniyet koşulları

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış
ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri bu Yönetmelik
hükümlerine göre başarı ile tamamlamış olması,

b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum ulusal kredi/AKTS’yi tamamla-
mış olması,

c) Eğitim-öğretim programının sonunda genel akademik not ortalamasının en az 2,00
olması.

Diplomalar

MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;
a) Diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrenciler; ilk iki eğitim-öğretim yılındaki

bütün dersleri başarmış olmaları şartı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Dip-
loması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre önlisans diploması alabilirler. Önlisans diplomasını alarak diş hekimliği programından
ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam
etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

b) Beş (5) yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara diş
hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.
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(2) Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanarak onaylanmak üzere T.C. Sağlık
Bakanlığına gönderilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma yerine geçen
ve kayıptan dolayı verildiği ve ikinci nüsha olduğu belirtilen bir belge düzenlenir. Diploma
hazırlanıncaya kadar öğrenciler, e-Devlet Kapısı’ndan (www.turkiye.gov.tr) geçici mezuniyet
belgesi alarak kullanabilir. Öğrencinin başvurusu halinde onaylı transkript verilir. Öğrencinin
e-Devlet Kapısı’ndan geçici mezuniyet belgesi alamaması halinde Dekan imzalı geçici mezu-
niyet belgesi düzenlenebilir. 

Onur ve yüksek onur öğrencileri ve Mezuniyet derecesi

MADDE 37 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, disiplin cezası almayan ve bir önceki
eğitim öğretim yılına ait birikimli yıl ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 (81-88) arasında olan
öğrenciler onur öğrencisi, 3,50-4,00 (89-100) arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi
olarak belirlenir. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere ayrıca mezuniyet derecele-
rini; aldıkları dersleri; proje, laboratuar, seminer gibi çalışmalarını; başarı notları ile birlikte
gösteren bir öğrenim belgesi (diploma eki) verilir.

(3) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel ağırlıklı not ortalaması 3,50-4,00
arasında olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler için
onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan öğrenciler
için mezuniyet derecesi belirtilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinler

Mazeretler

MADDE 38 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin
varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli
nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü
içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencilerin; bir sağlık kuruluşundan almış oldukları sağlık raporlarının veya yatarak

tedavi gördüklerine dair evraklarının bulunması, 
b) Eğitim-öğretime YÖK, Valilik veya Rektörlük kararıyla ara verilmesi,
c) Öğrencilerin; anne, baba, eş veya çocuklarının ağır hastalığı ya da ölümü,
ç) Öğrencilerin; anne, baba, eş veya çocuklarının tedavileri sırasında refakatli olarak

yanlarında kaldıklarına dair raporun bulunması,
d) Öğrencilerin; Rektörlük ya da Dekanlık tarafından görevli veya izinli sayılması.
(3) Öğrenciler raporlu oldukları veya yatarak tedavi gördükleri süre içinde derslere ve

sınavlara giremez; girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.
Mazeret sınavına girmek için sağlık raporu alınan saatin mazeret nedeniyle girilemeyen sınav
saatinden önce olması gereklidir.

(4) Öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile sonuç-
lanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını
gerektirmeyen mahkûmiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ma-
zeretli izinli sayılır.
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(5) Bir yarıyılda/yılda mazeretli olunan toplam süre, 14 üncü maddede belirtilen de-
vamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmaksızın, o yarıyıl/yıl için öğrenci
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden
sayılmaz.

İzinler
MADDE 39 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya
çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile güz yarıyılından başlamak üzere bir eği-
tim-öğretim yılı izin verilebilir. Öğrenciler eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez
yararlanabilirler. Öğrencilerin izinden yararlanabilmesi için eğitim öğretim yılının başlangı-
cından 20 (yirmi) iş günü önce Dekanlığa başvurması gerekir. 15 inci maddede öngörülen öğ-
renci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz. İzinli olunan
süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Giyim, genel görünüş ve uygulamalar
MADDE 40 – (1) Fakültede diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği kıyafet ile klinik ön-

cesi, klinik ve laboratuvarlarda uyulacak kurallar; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler, giyim ve genel görünüşleri konusunda
ilgili kurallara uymak zorundadır. Öğrenciler bu yerlerde üzerinde kimliklerini belirten tanıtıcı
kart ve benzerini takmak zorundadır.

(2) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar
ve diş hekimliği cihazlarının bakımı, temizliği ve korunmasından sorumludur. Hatalı kulla-
nımdan doğan hasarlar veya kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrenciler ta-
rafından tazmin edilir.

Engelli öğrencilerin durumu
MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış, engellilik

derecesi diş hekimliği mesleğini yapabilmesine engel olmayacağı için fakülteye kaydedilen
engelli öğrenciler ile öğrenim süreleri içerisinde engellilik durumu oluşan öğrenciler; ilgili yö-
netmeliğin ders almaya ve geçmeye ilişkin hükümlerine uymakla hükümlüdür. Ancak engeli
nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda,
danışmanının ve dersi veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine
ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin eğitim öğretimine de-
vam etmesi sağlanabilir.

Disiplin işleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri,  2547 sayılı Kanun ve Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 43 – (1) Her türlü tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

veya değişiklik halinde güncellediği adreslerine iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle ta-
mamlanmış sayılır.

(2) Bildirdiği adresini değiştiren öğrenciler yeni adreslerini Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına bildirmek zorundadır. 
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Fakülte yetkili kurullarının kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 16/8/2010 tarihli ve 27674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce eğitim-öğretime

başlayan öğrenciler başarı notu hesaplaması ile ders/sınıf geçme koşulları dışında bu Yönet-
melik hükümlerine tabi olurlar.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe
girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında
2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2012 28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397

2- 30/1/2013 28544

3- 6/11/2013 28813

4- 26/10/2014 29157

5- 14/8/2016 29801

6- 12/8/2017 30152

7- 27/4/2018 30404
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Posof Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2018/9 

Karar No : 2018/30 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık olup Sardıon ve Gulıko kızı, 28/03/1963 

doğumlu, Ketıno KHAZHOMIA'nın dosya kapsamında mevcut ve yapılan araĢtırmalar 

neticesinde tespit edilen tüm adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ edilemediği anlaĢılmakla, 

Sanık Ketıno KHAZHOMIA hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda, 

Mahkememizin 08/03/2018 tarih 2018/9 Esas 2018/30 Karar sayılı kararı ile sanığın; 

1 - CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATĠNE, 

Karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ibraz 

edilecek veya mahkememize gönderilmek üzere baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne ibraz 

edilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Ġlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf 

yoluna gidilebileceği, istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu 

tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ilanen tebliğ olunur. 8006 

—— • —— 

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
 

S. 

No 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi 

Sanık 

Adı 

Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Yeri 

Tarihi Suç Cezası 

1 2016/297 2017/694 03.11.2017 
MURAT 

DİLEK 
NURETTİN 

ALMANYA 

19/07/1989 

5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun; 125. 

maddesi uyarınca 

Hakaret, 86/2. 

maddesi uyarınca 

Kasten Yaralama 

C.V.Y.O. 

(Hakaret); 

2250 TL 

A.P.C. 

(Yaralama) 

Yukarıda açık kimliği yazılı SANIK adına çıkartılan davetiyenin bila tebliği iade edildiği 

ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 

Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmi Gazete’de ilanen 

tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 8055 

—— • —— 

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/460 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince; Sanık Seyfollah oğlu, 16/03/1986 

Tahran doğumlu, ALĠ HOJABRKHAH hakkında "Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 

23/11/2017 tarih, 2014/460 Esas ve 2017/861 Karar sayılı kararı ile Resmi Belgenin 

Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan dolayı 580 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına 

ve bu ceza yönünden CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASINA karar verildiği", hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilan yoluyla ilanen tebliği, 

ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiĢ sayılacağı, temyiz edilmediği takdirde 

7 gün sonra kesinleĢeceği, kararın tebliğ edilmiĢ sayıldığı tarihten (ilan tarihinden 15 gün sonrası) 

baĢlamak üzere CMK.nun 291 Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde Aydın Nöbetçi Ağır Ceza 

Mahkemesine hitaben yazılıp hükmü veren Mahkemeye veya en yakın bir mahkemeye bir dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle karara itiraz edebileceği Ģerhi ilan 

olunur. 8056 
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İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/424 

KARAR NO  : 2017/860 

SANIK  : Fedai ERBAYINDIR- Ġsmail ve AyĢe oğlu, 15/03/1953 Balıkesir 

doğumlu, Balıkesir, Karesi, Ġzmirler Mah. C. 10, ASN. 389, SN. 5’de 

16237627026 T.C. Kimlik numarasıyla Nüfusa kayıtlı. 

ADRES  : Emir Sultan Mah. 1183/2 Sok. No. 13/1 Konak/ĠZMĠR  

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ  : Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 18 Ay hapis cezalarına 

iliĢkin hüküm metni 

MEVZUU  : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ  : Yakalama emri uyarınca ifadesi alınabilmiĢ olup, ifadesinde 

verdiği Adreste bulunmayıĢı, uzun aramalara rağmen 

bulunamadığı Yeni adresinin tesbitinin mümkün olmaması  

TEBLĠĞ TARĠHĠ  : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 - 30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmıĢ 

sayılacağı kararın tebliğinin yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren   

7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine 

verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi istinaf 

yoluna müracaat edilebileceğine, sürenin geçmesinden sonra 

istinaf yoluna baĢvurulmaz ise kararın kesinleĢip infaza verileceği 

Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ  : Sanık Fedai Er Bayındır'un defter ve belgeleri ibraz etmemek 

suretiyle Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan dolayı 213 SY V.U.K.un 359/a-2 maddesi 

uyarınca 18 Ay hapsine, TCK' un 58/6 maddeleri uyarınca mükerrerlere özgü infaz rejiminin 

tatbiki ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması ile 5237 Sayılı 

TCK' un 53/1-a,c,d,e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının 

infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı ait yetkileri 

kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine kadar YOKSUN 

BIRAKILMASINA, 

1.980,00 TL maktu vekâlet ücretinin sanıktan tahsili ile katılana verilmesine, 

300,00 TL BilirkiĢi Sarf kararı ile 2 Adet davetiye gideri 20,00 toplamı olan 320,00 TL 

Yargılama giderinin sanıktan alınmasına, 

 8066 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SU JETĠ MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı 1 adet su jeti makinesi mal alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/478036 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı 1 Adet. 

b) Teslim Yeri : Ankara ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 40 gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 11.10.2018   Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8192/1-1 

—— • —— 
1.000.000 kcal/h KAPASĠTELĠ DOĞALGAZ YAKITLI KAZAN SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan mevcut doğalgazlı 

kalorifer kazan dairesindeki kazanın ve brülörün yerlerinden çıkartılıp 1.000.000 kcal/h kapasiteli 

doğalgaz yakıtlı tam silindirik skoç tipi üç geçiĢli kazan ve kazana uygun brülörün takılıp tüm 

testleri yapılarak çalıĢtırılması iĢi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġhalenin gerçekleĢeceği tarih ve saat: 08.10.2018 Pazartesi Saat: 13.00 

3 - Ġhalenin yapılacağı adres: THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yenice 

Mahallesi TürkkuĢu Caddesi No: 1 Ġnönü - ESKĠġEHĠR 

4 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (Yenice 

Mahallesi TürkkuĢu Caddesi No: 1 Ġnönü - ESKĠġEHĠR) teslim edeceklerdir. 

5 - Ġstekliler katılacakları ihaleye ait Ģartnameyi 150,00- TL karĢılığında Türk Hava 

Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden ve THK Ġnönü Havacılık 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edebilirler. 

6 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabii değildir. 

Bilgi için : THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü 

  0 (312) 303 73 80 - 78 - 79 8203/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 

Çarşamba Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35/c maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır. 

 

S. 

No Mahalle Cinsi Ada Parsel m2 

Hisse 

Nispeti 

DüĢen 

Hisse 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 Y.Kavacık Arsa 115 1 8692,66 Tam 8692,66 1.087.000 32.610 

2 Helvacalı Arsa 120 15 4881,05 Tam 4881,05 1.709.000 51.270 

3 Dikbıyık Arsa 103 7 1179,10 77/400 226,98 136.188 4.100 

4 Beyyenice Arsa 139 4 3636,19 Tam 3636,19 363.613 11.000 

5 Beyyenice Arsa 139 5 2623,10 Tam 2.623,10 262.310 8000 

6 Orta Arsa 413 106 214 Tam 214 203.300 6.100 

7 Orta Arsa 379 12 4.790,42 Tam 4.790,42 2.156.000 65.000 

8 Kirazlıkçay Arsa 1162 1 4044,41 Tam 4.044,41 1.214.000 37.000 

9 Beylerce Arsa 0 983 5152 Tam 5152 1.030.400 31.000 

10 Çay Arsa 141 5 118 Tam 118 11.800 360 

11 TaĢdemir Tarla 0 39 3300 Tam 3300 66.000 2000 

12 Gülyazı Tarla 106 1 1801.61 Tam 1801,61 36.000 1080 

 

1 - Ġhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 11.10.2018 PerĢembe günü  

saat: 10.00'da baĢlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili Ģartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar aĢağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir. 

ĠSTEKLĠLERDEN (GERÇEK KĠġĠ) ĠSTENECEK BELGELER 

a) TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, (Her sayfası ihaleye iĢtirak eden tarafından 

imzalanacak) 

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, ġartname eklerinde örneği mevcut) 

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

d) Gerçek kiĢiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden) 

e) Gerçek kiĢiler için YerleĢim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 

f) Gerçek kiĢiler için Ġmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname, 

g) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ olduğu yıl 

içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı 

olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve 

imza sirküleri 

4 - Ġsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

5 - Söz konusu gayrimenkullerin satıĢı ile ilgili detaylar Ģartname ve eklerinde 

görülebilecektir. 

6 - Ġhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir. 

Ġlan olunur. 8174/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmazlar üzerine 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karĢılığı kiralama 

modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

ĠLĠ : KONYA 

ĠLÇESĠ : Selçuklu 

MAHALLESĠ : Hocacihan 

CADDESĠ : - 

PAFTA : 19-J-II 

ADA NO : 20506 

PARSEL NO : 5 

YÜZÖLÇÜMÜ : 6123,92 m² 

ĠHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 

kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

14.08.2018 gün ve 120239 sayılı yazısında belirtilen hususlar 

aynen muhafaza edilecektir. 

MUHAMMEN BEDELĠ : 9.540.976- TL. (Dokuz Milyon BeĢ Yüz Kırk Bin Dokuz 

Yüz YetmiĢ Altı Türk Lirası) olup, bu bedel inĢaat maliyet 

ile inĢaat süresince alınacak kira bedelinin toplamıdır. 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 286.500-TL (Ġki Yüz Seksen Altı Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) 

olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teĢkil etmektedir. 

ĠHALE GÜNÜ VE SAATĠ : 11.10.2018 PerĢembe Günü Saat 10.00 

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

14.08.2018 gün ve 120239 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih 

ve 96725240-934.03.02 sayılı onay belgesine istinaden; Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, Hocacihan 

Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taĢınmazın; 

1 - ĠĢin süresinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlaması. 

2 - Ġlk 36 ay içerisinde; 

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 ayılı Ġmar Kanununa göre kamuya terk 

edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili iĢlemlerin yüklenici tarafından yapılması, 

b) Yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama 

projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, gerekli kurum ve kuruluĢların onayı alınmasına 

müteakip inĢaat ruhsatının alınması, inĢaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 

tamamlamıĢ olarak iĢletme ruhsatı alınması ve iĢletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi 

kurum onaylı birer nüshasının Ġdaremize teslim edilmesi, aksi takdirde sözleĢmenin feshedilerek o 

tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm imalatların Ġdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin 

teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 
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3 - Yer teslim tarihinden itibaren inĢaat süresi olan 3 yıl boyunca aylık sabit 3.000- TL 

(Üç Bin Türk Lirası) olarak aylık ödenmesi, 37. Ayın kirasının (iĢletme süresinin baĢlangıç tarihi) 

ise 115.500,00 TL (Yüz On BeĢ Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) olarak baĢlatılması, sonraki yıllarda 

iĢin (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin 

ÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değiĢim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla 

bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle 

kapalı inĢaat alanında artma ya da azalma olması durumunda, sözleĢmenin ilgili maddesine göre 

yeniden değerlendirme yapılması, 

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karĢılanması, 

6 - SözleĢme süresi sonunda (25. yılın sonunda) tesisin çalıĢır, bakımlı ve kullanılabilir 

Ģekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde Ġdaremize teslim 

edilmesi, 

7 - 6570 sayılı Kanununa ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan 

taĢınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 

ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ 

sayılması, 

8 - TaĢınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek baĢka amaçlar için kullanılmaması, 

9 - Kiracı tarafından vakıf taĢınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin 

konulmaması Ģartıyla yapım karĢılığı kiralama modeli çerçevesinde (300 ay) 25 yıllığına kira 

ihalesine çıkarılmasına, 

B. Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler; 

1 - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı ġemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf 

ĠĢhanı No: 33  Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binasında toplanacak olan, Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 17.00 

saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.  

3 - Ġsteklilerin; Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve 

saate kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 
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b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu1 (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

                                                           
1 a) Banka referans mektubu ilgili bankadan alınır. Ġdare gerekli görmesi halinde teyit yazısı talep edebilir. 

  b) Teyit yazılarının; doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğü yerine bu konuda yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü veya 

Ģubesi tarafından verilmesi (bu hususun teyit yazılarında belirtilmiĢ olması Ģartı ile) halinde de teyit yazıları değerlendirmeye 

alınır. 

  c) Banka referans mektuplarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmiĢ olması halinde, ayrıca teyit Ģartı 

aranmaz. Ancak bu durumda Ġdare gerektiğinde ilgili Genel Müdürlüğün bilgisine baĢvurabilir. 

  d) Banka referans mektubu ve teyit yazılarının, değerlendirmeye alınabilmesi için; 

  (1) Tarih 

  (2) Sayı 

  (3) En az iki banka yetkilisinin imzası ve bu imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiĢ olması  

  (4) Nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmıĢ olması gerekir. 

Nakit ve teminat mektubu kredilerinin, ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden (veya yetkili kıldığı banka Ģubesinden) faks 

ile teyit edilmesi halinde, Genel müdürlük faksı, referans mektubunu veren banka Ģubesince aslına uygunluğu isim ve 

unvanları belirtilen en az iki banka yetkilisince tasdik edilmiĢ olmalıdır. Bu Ģekilde iĢlem görmemiĢ fakslar değerlendirmeye  

alınmaz. 

  e) Ġsteklinin, taahhüt konusu iĢin Tahmin Edilen Bedelinin en az %10'u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya en az 

%10'u kadar kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisi olması Ģarttır. 

Ortak giriĢimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubunun bedelinin kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait 

kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir. 
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h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere2 ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi3 veya son 15 yıl4 içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi5, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi6, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla,  

Bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici 

Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt yüklenici 

kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere 

iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter 

onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6. maddesinde öngörülen 

sürelerde Ġdareye teslim edilir7. 

                                                           
2 Bu bedel %50'den az olamaz. 
3 Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamıĢ olması gerekir.  
4 Ġsteklinin yapmıĢ olduğu bina inĢaatı benzer iĢler kriterinin değerlendirilmesinde "son 15 Yıllık süre" olarak kamu kurum 

ve kuruluĢlarına taahhüt edilen iĢlerde, değerlendirmeye alınacak iĢin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu iĢin ihale tarihi 

arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan iĢlerde ise "Yapı Kullanma Ġzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu iĢin ihale tarihi 

arasındaki süre esas alınır. 
5 Ġsteklilerden; iĢ deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan iĢlerden hangilerinin benzer iĢ olarak 

kabul edileceği ve bunlara iliĢkin (h bendi kapsamında belirtilen kriterler dıĢındaki) değerlendirme kriterleri, iĢin mahiyeti ve 

ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve Ģartnamenin bu bendinde belirtilir. 
6 YurtdıĢında yapılan iĢlere istinaden alınan ĠĢ Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiĢ olarak 

verilir. 
7 Alt yüklenicilerden, (h) bendinde belirtilen belgeler dıĢında ilave belge talep edilmesi halinde, aynı bent içerisinde 

belirtilir. 
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ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge8, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması9, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden Yasaklılık 

Durum Formu10 (Ek:6), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz11, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

DıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç 11.10.2018 - 

10.00’a kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadırlar. 

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

2 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleĢme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

Ġdare, ihaleyi yapıp - yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Ġlan olunur. 8168/1-1 

                                                           
8 Ġsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden baĢka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar 

Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuĢsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak 

belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. 

Kolektif ġirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki Ģekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi 

gerekmektedir. 

Ortak giriĢim halinde, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin yukarıdaki Ģekilde vergi borcu olmadığını 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna iliĢkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde 

borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. 
9 Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna iliĢkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde 

borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. 
10 Ġsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatı gelir 

kaydedilir. ġayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmıĢ ise 

ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ ise sözleĢmesi feshedilerek kesin teminatı gelir 

kaydedilir ve o ana kadar sözleĢme konusu iĢ ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılır. 
11 Ġhale dokümanının satıĢa konu olması halinde. 
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YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmazlar üzerine 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karĢılığı kiralama 

modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

ĠLĠ : KONYA 

ĠLÇESĠ : Selçuklu 

MAHALLESĠ : Hocacihan 

CADDESĠ : - 

PAFTA : 19-I-IV 

ADA NO : 20059 

PARSEL NO : 1 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1984,25 

ĠHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 

kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

14.08.2018 gün ve 120166 sayılı yazısında belirtilen 

hususlar aynen muhafaza edilecektir. 

MUHAMMEN BEDELĠ : 1.806.066,00 TL. (Bir Milyon Sekiz Yüz Altı Bin AltmıĢ 

Altı Türk Lirası) olup, bu bedel inĢaat maliyet ile inĢaat 

süresince alınacak kira bedelinin toplamıdır. 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 55.000,00- TL (Elli BeĢ Bin Türk Lirası) olup, bu bedel 

muhammen bedelin %3’ünü teĢkil etmektedir. 

ĠHALE GÜNÜ VE SAATĠ : 11.10.2018 - PerĢembe günü saat: 14.00 

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

14.08.2018 gün ve 120166 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih 

ve 96725240-934.01.02-135294 sayılı onay belgesine istinaden; Konya Ġli, Selçuklu Ġlçesi, 

Hocacihan Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taĢınmazın; 

1 - ĠĢin süresinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlaması. 

2 - Ġlk 18 ay içerisinde; 

a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 ayılı Ġmar Kanununa göre kamuya terk 

edilecek alan olması halinde bedelsiz terkle ilgili iĢlemlerin yüklenici tarafından yapılması, 

b) Yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama 

projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, gerekli kurum ve kuruluĢların onayı alınmasına 

müteakip inĢaat ruhsatının alınması, inĢaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 

tamamlamıĢ olarak iĢletme ruhsatı alınması ve iĢletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi 

kurum onaylı birer nüshasının Ġdaremize teslim edilmesi, aksi takdirde sözleĢmenin feshedilerek o 

tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm imalatların Ġdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin 

teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 
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3 - Yer teslim tarihinden itibaren inĢaat süresi olan 1,5 yıl boyunca aylık sabit 1.000,00 TL 

(Bin Türk Lirası) olarak aylık ödenmesi, 19. Ayın kirasının (iĢletme süresinin baĢlangıç tarihi) ise 

15.500,00 TL (On BeĢ Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) olarak baĢlatılması, sonraki yıllarda iĢin (25. 

Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE 

(on iki aylık ortalamalara göre değiĢim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak 

bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle 

kapalı inĢaat alanında artma ya da azalma olması durumunda, sözleĢmenin ilgili maddesine göre 

yeniden değerlendirme yapılması, 

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karĢılanması, 

6 - SözleĢme süresi sonunda (25. yılın sonunda) tesisin çalıĢır, bakımlı ve kullanılabilir 

Ģekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde Ġdaremize teslim 

edilmesi, 

7 - 6570 sayılı Kanununa ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan 

taĢınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 

ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ 

sayılması, 

8 - TaĢınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek baĢka amaçlar için kullanılmaması, 

9 - Kiracı tarafından vakıf taĢınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin 

konulmaması Ģartıyla yapım karĢılığı kiralama modeli çerçevesinde (300 ay) 25 yıllığına kira 

ihalesine çıkarılmasına, 

B. Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler; 

1 - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı ġemsi Tebrizi Mahallesi 

1.Vakıf ĠĢhanı No:33 Kat:3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binasında toplanacak olan, Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30 - 12.00 ile 14.00-17.00 

saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.  

3 - Ġsteklilerin; Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün 

ve saate kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 
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b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi(Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu12 (Ek:4) (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

                                                           
12

a) Banka referans mektubu ilgili bankadan alınır. Ġdare gerekli görmesi halinde teyit yazısı talep edebilir. 

  b) Teyit yazılarının; doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğü yerine bu konuda yetkili kıldığı Bölge Müdürlüğü veya 

Ģubesi tarafından verilmesi (bu hususun teyit yazılarında belirtilmiĢ olması Ģartı ile) halinde de teyit yazıları değerlendirmeye 

alınır. 

  c) Banka referans mektuplarının doğrudan ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce verilmiĢ olması halinde, ayrıca teyit Ģartı 

aranmaz. Ancak bu durumda Ġdare gerektiğinde ilgili Genel Müdürlüğün bilgisine baĢvurabilir. 

  d) Banka referans mektubu ve teyit yazılarının, değerlendirmeye alınabilmesi için; 

  (1) Tarih 

  (2) Sayı 

  (3) En az iki banka yetkilisinin imzası ve bu imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiĢ olması 

  (4) Nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmıĢ olması gerekir. 

Nakit ve teminat mektubu kredilerinin, ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden (veya yetkili kıldığı banka Ģubesinden) faks 

ile teyit edilmesi halinde, Genel müdürlük faksı, referans mektubunu veren banka Ģubesince aslına uygunluğu isim ve 

unvanları belirtilen en az iki banka yetkilisince tasdik edilmiĢ olmalıdır. Bu Ģekilde iĢlem görmemiĢ fakslar değerlendirmeye 

alınmaz. 

  e) Ġsteklinin, taahhüt konusu iĢin Tahmin Edilen Bedelinin en az %10'u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya en az 

%10'u kadar kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisi olması Ģarttır. 

Ortak giriĢimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubunun bedelinin kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait 

kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir. 
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h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere13 ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi14 veya son 15 yıl15 içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi16, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi17, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla,  

Bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici 

Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt yüklenici 

kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere 

iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter 

onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6. maddesinde öngörülen 

sürelerde Ġdareye teslim edilir.18 

                                                           
13 Bu bedel %50'den az olamaz. 
14 Karnenin süre yönüyle geçerli olabilmesi için, süresinin ihale tarihinden önce (ihale tarihi dahil) dolmamıĢ olması 

gerekir. 
15 Ġsteklinin yapmıĢ olduğu bina inĢaatı benzer iĢler kriterinin değerlendirilmesinde "son 15 Yıllık süre" olarak kamu kurum 

ve kuruluĢlarına taahhüt edilen iĢlerde, değerlendirmeye alınacak iĢin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu iĢin ihale tarihi 

arasındaki süre, Özel Sektöre yapılan iĢlerde ise "Yapı Kullanma Ġzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu iĢin ihale tarihi 

arasındaki süre esas alınır. 
16 Ġsteklilerden; iĢ deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan iĢlerden hangilerinin benzer iĢ olarak 

kabul edileceği ve bunlara iliĢkin (h bendi kapsamında belirtilen kriterler dıĢındaki) değerlendirme kriterleri, iĢin mahiyeti ve 

ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve Ģartnamenin bu bendinde belirtilir. 
17 YurtdıĢında yapılan iĢlere istinaden alınan ĠĢ Bitirme Belgeleri yeminli tercüme bürolarınca Türkçeye çevrilmiĢ olarak 

verilir. 
18 Alt yüklenicilerden, (h) bendinde belirtilen belgeler dıĢında ilave belge talep edilmesi halinde, aynı bent içerisinde 

belirtilir. 
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ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge19, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,20 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu21 (Ek:6), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,22 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

DıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç 11.10.2018 tarih ve 

saat 14.00’a kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadırlar. 

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

2 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleĢme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

Ġdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Ġlan olunur. 8167/1-1 

                                                           
19 Ġsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden baĢka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar 

Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuĢsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak 

belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. 

Kolektif ġirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki Ģekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi 

gerekmektedir. 

Ortak giriĢim halinde, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin yukarıdaki Ģekilde vergi borcu olmadığını 

belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna iliĢkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde 

borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. 
20 Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna iliĢkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde 

borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. 
21 Ġsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatı gelir 

kaydedilir. ġayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aĢamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmıĢ ise 

ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ ise sözleĢmesi feshedilerek kesin teminatı gelir 

kaydedilir ve o ana kadar sözleĢme konusu iĢ ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılır. 
22 Ġhale dokümanının satıĢa konu olması halinde. 
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KUTU (GENĠġ) YAPTIRILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

AĢağıda cinsi ve miktarı yazılı kutu teknik özellikler listesi ve numunesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasada yaptırılacaktır. 
 

CĠNSĠ EBADI MĠKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

20180741 

Kutu (GeniĢ) 
9*24*32 cm. 

77.325 

Ad. 
Teknik Özellikler Listesi 09.10.2018 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Basım ĠĢletme Müdürlüğü Satınalma ġefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname 

bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya ĠĢletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.10.2018 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/KOCAELĠ 

adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması 

yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu kutunun tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler 

kabul edilmeyecektir. En uygun fiyat, toplam teklif fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar üzerinden olacaktır. 

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

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

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

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

 8227/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Sivas Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); 5393 

sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 36. ve 40. Maddeleri gereğince Ģartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden 

Kapalı Teklif Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

 

MAHALLESĠ ADA PARSEL ALANI 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT (TL) 

KILAVUZ 5899 8 4.010,13 m2 3.609.117,00 108.274,00 

KILAVUZ 5899 9 5.729,01 m2 4.869.659,00 146.090,00 

KILAVUZ 5899 10 3.586,91 m2 3.048.874,00 91.466,22 

KILAVUZ 5899 11 3203,44 m2 2.883.096,00 86.493,00 

KILAVUZ 5899 12 3.613,46 m2 2.710.095,00 81.303,00 

KILAVUZ 5899 13 7.771,93 m2 5.828.948,00 174.868,50 

KARDEġLER 4960 3 3.805,80 m2 3.044.500,00 91.335,00 

KARDEġLER 6047 1 5.554,98 m2 4.444.000,00 133.320,00 

KARDEġLER 6048 1 4.376,98 m2 3.501.585,00 105.048,00 

KARDEġLER 5495 17 13.490,33 m2  3.373.000,00 101.190,00 

 

Ġhalesi; 12 EKĠM 2018 Cuma günü Saat 16:00'da baĢlamak üzere her 5 dakikada bir 

Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Ġhale ile ilgili Ģartname ve 

ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. 

Ġhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm 

evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(ġartname bedelini yatırmayanlar ve 

istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.) 

Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kiĢiler için); 

a- Ġhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmıĢ iĢ veya ikametgâh adreslerinin gösterir 

belgenin ibrazı,  

b- ġirket, kurum ve kuruluĢ adına ihaleye giriyorsa, Ģirketi temsile yetkili olduğuna dair 

yetki belgesi imza sirküleri, 

c- BaĢkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak 

girilmesi halinde ortak giriĢim belgesi, 

d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine iliĢkin belgelerdeki adresten farklı olması 

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi, 

e- Geçici Teminatı ile Ģartname bedelini karĢılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi 

ibraz etmeleri, 

f- Ġstekli eğer tüzel kiĢilik olarak ihaleye girecek ise; 2018 yılı içerisinde alınmıĢ halen 

faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmıĢ kayıt 

belgesi, 

g- Ġsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiĢ borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 

Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

h- Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası 

ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dıĢında düzenlenmiĢ her türlü 

belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostille Ģerhini 

taĢımalarını gerekmektedir, 

i- Ġsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiĢ borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir 

Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir. 

j- DıĢ zarf ile Ġç zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 
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1- Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon 
numarası ve teklif vermeye yetkili kiĢinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi iĢe ait 
olduğunun yazılması(dıĢ zarf) 

2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta 
Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam 
ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf) 

Ġlan olunur. 8218/1-1 
—— • —— 

PROJE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Konya Ġli, Karatay Ġlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 Ada, 1 Parselde Kayıtlı 
TaĢınmaz Üzerine 9.000 m2 ĠnĢaat Alanlı Bölge Kan Merkezi ve Kan BağıĢ Merkezi ĠnĢaatı 
Yapımı Ġçin Ġmar Durumuna Uygun Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik Projeleri, KeĢif ve 
Metrajlarının hazırlanması iĢi için idari, teknik ve mali Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla 
teklif alınmak suretiyle ihale yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, ―ġükran Mahallesi TaĢkapı Medrese Cad. No: 7 Meram 42200 KONYA‖ 
adresinde bulunan Türk Kızılayı Konya ġube BaĢkanlığından, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu 
ġubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL 
karĢılığında, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 23.10.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı 
Genel Müdürlük/Evrak Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 30.10.2018 günü saat 14.00’de Genel 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8222/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Muhatabı Adresi : Ataullah HAMĠDĠ 

Adresi : Bilinmiyor 

Çukurambar Mahallesi, Ġmarın 27522 ada 9 sayılı parseli üzerinde bulunan yapı ile ilgili 

Belediye Encümenince alınan 21.06.2018 gün ve 2429 sayılı karar ile yıkım kararı hüküm altına 

alınmıĢ, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde 

bulunamamanız ve tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili 

maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

 8045/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarih ve 234 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 11/09/2018 tarih ve 1443 sayılı kararı ile tadilen onanan 

―Etimesgut Ġlçesi, YeĢilova Mahallesi imarın 47562 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 01/10/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8214/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun Ġlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 

Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 

YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 

Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 

Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora 

çalıĢmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile 

Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları 

Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 

yapılacaktır. BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 

içinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ġlk BaĢvuru Tarihi : 01.10.2018 

Son BaĢvuru Tarihi : 16.10.2018 
 

Birim Bölüm/Alan Unvanı Sayısı Aranan ġartlar 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine 
Mühendisliği 

Bölümü 
Prof. Dr. 1 

Makine Mühendisliği alanında 
Doktora ve Doçentliğini almıĢ 
olmak. Makine Mühendisliği ve 
Metalurji alanında ulusal, 
uluslararası yayın ve bildirileri 
bulunmak. 

 
Duyurulur. 8044/1-1 

—— • —— 
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci 

maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz olmaları gerekmektedir. Ġlan 

edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında baĢvuru alınmamaktadır. 

BaĢvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr 

adresinde mevcuttur. BaĢvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
 

S. 

No Fakülte Bölüm ABD Unvan Der Adet Niteliği 

1 
Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Halk Edebiyatı Profesör 1 1 

Doçentliğini Halk 

Edebiyatı alanında almıĢ 

olmak. 

2 Ġlahiyat Fakültesi 
Ġslam Tarihi ve 

Sanatları 
Ġslam Tarihi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Ġlgili alanda Doktora 

yapmıĢ olmak. 

3 
Ġnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Sosyoloji 

Genel Sosyoloji 

ve Metodoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 1 

Ġlgili alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

4 
Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Ġlgili alanda Doktora 

yapmıĢ olmak. 

5 
Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Mekanik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Ġlgili alanda Doktora 

yapmıĢ olmak. 

6 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Ġlgili alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

7 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Ġlgili alanda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 8208/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları

Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları

Bölümü Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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


