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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞININ

TEŞKİLATI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE PERSONELİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

‘‘(1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında, Bakan tarafından belirlenen diğer
bakanlık temsilcileri ile Çanakkale Valisi, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı ve Çanakkale
Belediye Başkanı olmak üzere on üç üyeden oluşur. Bakanın olmadığı toplantılarda Koordi-
nasyon Kuruluna, Bakanın görevlendireceği üye başkanlık eder. Koordinasyon Kurulu üyele-
rinin raporlu, izinli veya görevli olmaları halinde toplantıya vekâleten görevlendirdikleri tem-
silcileri katılabilir.

(2) Koordinasyon Kurulu, Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve programları mü-
zakere ederek görüşlerini Başkanlığa bildirir.”

“(5) Kurul Başkanı, Kurul gündeminde görüşülecek konularla ilgili olarak diğer ku-
rumların temsilcilerini toplantıya çağırabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN,

DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK
YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yar-
dımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldı-
rılmış, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) İl Müdürlüklerince, Bakanlığa gönderilen projelerin hangilerine ne kadar yardım

yapılacağı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ilgili genel müdür, ilgili genel müdür yardım-
cısı, ilgili daire başkanından oluşan komisyonca incelenerek karara bağlanır. Oyların eşitliği
durumunda Bakan Yardımcısının oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2007 26463

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/9/2008 27009
2- 9/2/2012 28199
3- 15/1/2013 28529

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568



Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür

ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 9 uncu

maddesinin birinci fıkrasının birinci ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş Sınav Komisyonu, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek bir Bakan Yardımcısının

başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri ile avukatlar

arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.”

“Diğer üyeler Bakan Yardımcısı tarafından seçilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve

Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Kültür ve Turizm

Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin (A) Merkez Teşkilatı başlıklı bölümü ekteki şekilde de-

ğiştirilmiş; aynı cetvelin (C) Taşra Teşkilatı başlıklı bölümünde  “İl Kültür ve Turizm Müdürü”

unvanının yer aldığı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/4/2012 28262

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/11/2014 29173
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE

KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Ye-
tiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ya da Yatırım ve İş-
letmeler Genel Müdürlüğünde kontrolöre ihtiyaç duyulması halinde ilgili Bakan Yardımcısı
ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ve Per-
sonel Dairesi Başkanı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alınacak stajyer kontrolör
sayısı belirlenir. Alınan karar Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müs-
teşar” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav Komisyonu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların
yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman kurum personeli arasından belirlenen,
bir başkan ve altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN SEÇME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Müsteşarı” ibaresi “Bakan Yardımcısı”, “Müsteşar” ibaresi  “Bakan Yardımcısı”, “Müsteşarın”
ibaresi “Bakan Yardımcısının”, “görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısı” ibaresi  “vekâlet
eden Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2006 26325

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/11/2006 26336
2- 4/2/2010 27483
3- 31/12/2011 28159
4- 24/12/2013 28861
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
TÜRK SÜSLEME SANATLARI VE GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Süs-
leme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Bakan Yardımcılığı: Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcılığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
‘‘(2) Planlama Kurulu kararları ilgili Bakan Yardımcılığı Onayı ile kesinleşir ve Genel

Müdürlükçe İl Müdürlüklerine duyurulur.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE 
ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piya-
saları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdür, kamu sermayeli veya kamu iştiraki olan doğrudan piyasa faaliyetleri
ile ilgisi olmayan şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir, bunun dışında görevi
süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiçbir görev alamaz,
elektrik ve doğal gaz piyasasında lisans sahibi şirketlerde pay sahibi olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/8/2009 27334

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/7/2010 27637
2- 13/1/2012 28172

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/4/2015 29313

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/6/2015 29399
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yete-

nekliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına ve bu organların görevlerine 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: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin fark edilmesi

ve belirlenmesine, sağlıklı gelişimleri, kapasitelerini kullanma ve eğitimleri için yaşam boyu
desteklenmelerine, gizilgüçlerini kullanarak üst düzeyde gelişmelerine ve çeşitli özel yetenek-
leri yönünde yetiştirilmelerine katkıda bulunacak disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere
ortam sağlamak; bu alanda çalışan uygulayıcı ve araştırmacılara yol gösterici çalışmalar yap-
mak; yapılan uygulama ve araştırmaların zenginleştirilmesini ve ortaya konulacak çalışmaların
üstün yeteneklilere ve toplumumuza yararlı biçimde kullanılmasını desteklemektir.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda etkinlik-

lerde bulunur:
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a) Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin gelişimleri, psikolojik gereksinimleri ve eği-
timleri ile ilgili uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak. 

b) Ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların erken yaşlarda fark edilmeleri ve belirlen-
meleri için bu konu ile ilgili kesimlere yönelik farkındalık kazandırıcı ve bilgilendirici eğitim
programı, görüş paylaşımı ve kurs düzenleme etkinlikleri gerçekleştirmek.

c) Üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi, gelişimi, sunulacak psikolojik destek ve eği-
tim için görevli meslek mensuplarına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı, bilimsel,
meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

ç) Üstün yeteneklilere yönelik belirleme, gelişim, psikolojik destek ve eğitim etkinlik-
lerinin ülke genelindeki ve her gelişim dönemindeki üstün yeteneklilere yayılması yönünde
çalışmalar yapmak.

d) Üstün yeteneklilerin belirlenmesi için bireysel farklılıklara ve kültüre duyarlı bireyi
tanıma araçları geliştirmek ve uygulamak.

e) Risk altındaki üstün yeteneklilerin belirlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalış-
malar yapmak.

f) Üniversitemiz bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yapılarak, üstün yetenekli
bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini bütüncül olarak destekleyen, ülkemiz
koşullarında uygulanabilirliği olan psikolojik danışma ve rehberlik yaklaşımları geliştirmek
ve eğitim programları hazırlamak.

g) Üstün yetenekli yetişkinler ve çocuklar ile üstün yetenekli çocuğu olan ailelere psi-
kolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlara üstün yeteneklilerin bütüncül gelişiminin ve eğitiminin
desteklenmesi alanında danışmanlık hizmeti vermek.

h) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempoz-
yum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ı) Üstün yeteneklilerle ilgili psikolojik danışma, eğitim, araştırma ve uygulama labora-
tuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçlarla kurulan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği içerisinde bulunmak.

i) Üstün yetenekli çocukların bütüncül gelişimi, psikolojik olarak desteklenmesi ve eği-
timleri ile ilgili elde edilen bilgilerin elektronik arşiv sistemini oluşturmak, bu bilgilerin ka-
muoyu ile paylaşımına yönelik süreli/süresiz, basılı, görsel ya da elektronik yayınlar hazırla-
mak, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik elektronik iletişim
ağı kurmak.

j) Çanakkale ili ve çevresinde üstün yeteneklilere destek, danışmanlık ve bilgi ağı oluş-
turmak.

k) Merkezin etkinlik alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dı-
şındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araş-
tırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri
uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak.

l) Üniversitelerde üstün yeteneklilerin psikolojisi ve eğitimi ile ilgili lisans ve lisansüstü
düzeylerde ders ve seminerler verilerek psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışan bilim
insanlarının bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda
çalışmalarda bulunan araştırmacıları desteklemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu

ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü,  Merkezin etkinlik alanı ile ilgili çalışan, Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin etkinlik alanı ile Üniversitede görevli ilgili öğretim elemanları arasından
Merkez Müdürünün önereceği  iki kişi Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Merkez
Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcıların-
dan biri Merkez Müdürüne vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlen-
dirilir. 

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Müdür Yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,
c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin

çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,
ç) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve top-

lantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
e) Merkezin yıllık etkinlik raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.
Merkez Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Müdür

Yardımcıları ile Üniversitenin Merkezin etkinlik alanı ile ilgili çalışmaları olan ve Merkez Mü-
dürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
aynı şekilde Rektör tarafından üç yıl süre ile yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
süresi bitmeden görevinden ayrılanların  ya da altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendi-
rilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşa-

ğıdaki görevleri yapar:
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a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı ile Merkez Müdürü-
nün başkanlığında toplanmak.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma planlarını ve programlarını belirlemek ve
uygulamak.

c) Merkezin araştırma-uygulama alt birimlerinin ve çalışma gruplarının kurulması ile
ilgili kararları almak, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve bu birimlere ait çalışma
esaslarını inceleyip onaylamak.

ç) Merkezin danışmanlık, eğitim, uygulama, araştırma, yayın etkinliklerini ve bu et-
kinliklerle ilgili esasları kararlaştırmak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu inceleyip onaylamak.
e) Merkez Danışma Kurulunun üyelerini seçmek.
f) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri gerçekleştirmek.
Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun üyelerinden

ve Merkezin etkinlikleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversitenin öğretim ele-
manları ile istekleri halinde diğer üniversitelerle kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler
arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilen dört kişi olmak üzere, toplam on bir kişiden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan
süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. 

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az üç kez
salt çoğunlukla Merkez Müdürünün başkanlığında olağan olarak toplanır. Merkez Müdürü ge-
rekli gördüğü takdirde Merkez Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili öneriler sunmak. 
b) Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak

ve konsültasyona dayalı görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulacak olan Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygu-
lama Merkezinin teşkilat, yönetim, amaç, faaliyet alanları, çalışma usul ve esaslarını düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GRÜPDR): Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araş-

tırma ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversite öğrencilerine, üniversite akademik ve idari

personeli, kamu ve özel kurumlardan başvuran kişi ve kişilere psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri vermek, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel araştırma ve eğitimi
desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerine, akademik ve idari personele, kurumlardan sevk edilen ve

üniversite dışından başvuran kişilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
b) Üniversite bünyesinde, okul, aile ve evlilik, manevi, kariyer ve mesleki, rehabilitas-

yon ve ruh sağlığı psikolojik danışma hizmetleri düzenlemek.
c) Üniversite bünyesinde krize müdahale ve acil durum hizmetlerini desteklemek.
ç) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki eğitim ve sağlık kuruluşları ile koordinasyon

içinde çalışarak engelli ve sürekli hastalığı olan kişilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri vermek ve psikolojik danışma çalışmalarını yürütmek.
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d) Üniversite bünyesinde psikolojik hizmetler alanına yönelik olarak ilgili kişi ve bi-
rimlere gerektiğinde müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri vermek.

e) Yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik psikolojik
danışma ve rehberlik alanı kapsamında oryantasyon (duruma alıştırma) çalışmaları yapmak.

f) Bilimsel ve mesleki etik kurallar temelinde danışmanlık psikolojisi araştırmaları yapmak.
g) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-

zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.
ğ) Psikolojik danışma alanında çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü

düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim
(süpervizyon) desteği sunmak, danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi tem-
sil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık eder. Merkez ça-
lışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler ve kuruluşlar ile bağlantılar kurar ve ilgili
faaliyetler için işbirliği yapar.

Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten Müdür
Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcıları yönetim görevinde Müdüre yardımcı olur. Mer-

kez Müdürü, müdür yardımcılarından birini psikolojik danışma ve rehberlik uygulama, diğerini
ise eğitim ve araştırma hizmetlerinde görevlendirir.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim
Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-
den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendi-
rilir.
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(2) Merkez Yönetim Kurulu akademik ve idari bir organ olup Merkezin bilimsel araş-
tırma, danışmanlık, yayınlar ile psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin esasları belirler. Yöne-
tim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Ku-
rulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğrenci temsilcisi ve Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca
önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dört üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir kez salt çoğun-
lukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneri-

lerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve önlisans

diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar,
kayıt dondurma, ilişik kesme ve mezuniyette uyulacak esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve önlisans diploma

programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, ilişik kes-
me, kayıt dondurma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) ARELİYES: İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
c) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, 
ç) Bölüm Başkanı: İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu

bölüm başkanını, 
d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm

veya anabilim dalı başkanınca görevlendirilen öğretim elemanını,
e) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi fakülte dekanını,
f) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülteleri, 
g) GNO: Genel not ortalamasını, 
ğ) IELTS: International English Language Testing System/Uluslararası İngilizce Dil

Sınav Sistemini,
h) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul yönetim kurulunu ve

meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 
ı) Meslek Yüksekokulu (MYO): İstanbul Arel Üniversitesine bağlı meslek yüksekoku-

lunu, 
i) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu mü-

dürünü, 
j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 
l) ÖBS: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini, 
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Program Başkanı: Meslek yüksekokulu program başkanını, 
o) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü, 
ö) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
p) TOEFL: Test of English as a Foreign Language/Yabancı Dil Olarak İngilizce Sına-

vını,
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r) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini, 
s) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ş) YNO: Yarıyıl not ortalamasını, 
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
u) YSNO: Yılsonu not ortalamasını
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bün-

yesinde bulunan lisans ve önlisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato ta-
rafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir. 

(2) Üniversite lisans ve önlisans diploma programlarına; ÖSYM tarafından yerleştiri-
lenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine
göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş yapanlar, özel öğrenci ile değişim programları kap-
samında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışın-
daki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre
yapılır.

Üniversiteye kayıt yaptırma
MADDE 6 – (1)  İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanan-

ların kayıtları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından yapılır.

(2) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya yasal temsilcileri ya da belirledikleri
vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen bel-
geleri tamamlayıp öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler. 

(3) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite ya da noter
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise
adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. 

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini
tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı
anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin, daha önce yapılmış olan kayıtları
iptal edilir. 

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen aday-
ların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişiler, mezun da olsalar kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sa-
yılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu
öğrenim ücretleri geri ödenmez.

İngilizce yeterlilik 
MADDE 7 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt

yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterliliği İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Ye-
terlilik Sınavı (ARELİYES) ile belirlenir. 

(2) ARELİYES sonucuna göre 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanlar ile
YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde
(TOEFL: 90/120, IELTS: 6,5/8) başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce eğitim yapan dip-
loma programlarında doğrudan öğrenimine başlar. 
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(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğ-
rencilerden ARELİYES sınavına katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngi-
lizce hazırlık programına kaydedilir. 

(4) Öğretim dili İngilizce olan önlisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğ-
rencilerin, İngilizce hazırlık programında iki yarıyıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları
durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir kez daha iki yarıyıl tekrar edebilirler. Başarısız
oldukları takdirde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğ-
retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre öğrencinin tercih etmesi duru-
munda, ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

(5) Öğrenim dili Türkçe olan diploma programlarına kayıtlı olan öğrencilerden isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık programında okuyup başarısız olanlar yerleştirildikleri bölüm/prog-
ramın birinci yarıyılına başlatılır.

(6) İngilizce hazırlık programı öğretiminde, İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı Dil Ha-
zırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır. 

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul
MADDE 8 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışından

yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Yükseköğ-
retim Kanunu, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002 ta-
rihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön
Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. 

Ders ekleme-bırakma 
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik

hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. 
(2) Bir öğrenci yazıldığı bir dersi, akademik takvimde belirtilen kayıt bitim tarihini

takip eden iki hafta içinde danışmanının gerekçeyi uygun bulması ve onayı ile bırakabilir ve
bir başka derse yazılabilir. Alınan bu ders ikinci kez bırakılamaz. 

(3) Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve ders-
lerde değişiklik yapılamaz. 

(4) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan
öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıt dönemini takip eden bir hafta
içinde yapılmak şartıyla, ders ekleme-bırakma dönemi sonrasına bırakabilir.

Çift anadal ve yandal programları 
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, 24/4/2010 tarihli

ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belir-
lenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler 
MADDE 11 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili esas ve usuller;

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato
tarafından belirlenir.
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(2) Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini İstanbul Arel Üniversitesine
öder.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kuru-

muna kayıtlı olup, İstanbul Arel Üniversitesinde bazı dersleri almalarına izin verilen öğrenci-
lerdir. Özel öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları ve AKTS kredisini gösteren bir belge verilir. 

(4) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere hazırlık okuluna alınan ve en az lise diplo-
masına sahip olan özel öğrenciler, eğitimleri sonunda ARELİYES eşdeğeri bir sınava tabi tu-
tulur. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilir. Bu öğren-
ciler, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf tutulur-
lar.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM ta-
rafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin
kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda
yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

(6) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini İstanbul
Arel Üniversitesine öder.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde

belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler,
derslere ve sınavlara katılamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları eği-
tim-öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir. Eğitim
öğretimin başlamasından itibaren dördüncü haftanın sonunu aşmamak kaydıyla, ikinci haftadan
sonra kayıt yenileme Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. 

Danışman
MADDE 14 – (1) İlgili dekanlık/müdürlük veya bölüm/program başkanlığı tarafından,

lisans ve önlisans diploma programlarında eğitim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğre-
tim elemanı danışman olarak görevlendirilir. 

(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi, ilgili mev-
zuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kay-
dolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme  ve benzeri işlemleri danışman onayı ile yapılır. 

(3) Öğrencinin akademik konulara ilişkin olarak ilgili bölüm başkanlığına yapacağı ya-
zılı başvurusunda danışman görüşü istenir.

Öğrenim ücretleri 
MADDE 15 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri Mütevelli

Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. 
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini yıllık ola-

rak ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğren-
cilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez ve dondurulmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz. 
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(3) Öğrenim ücreti,  Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri
ek hizmetler ile yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücretinden ayrı
olarak belirlenir ve bir dersin kredisi başına yıllık eğitim-öğretim ücretinin % 2,5 değeri üze-
rinden hesaplanır.

(4) Yandal programları için öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz. Çift anadal program-
larına kabul edilen öğrencilerin aldığı dersin kredi başına ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti,
ilgili diploma programının yıllık eğitim-öğretim ücretinin 150’de biridir. Merkezi yerleştirme
ile tam burslu olarak yerleşen öğrencilerden GNO’su 3,50 ve üzeri olanlardan çift anadal prog-
ramları için ücret alınmaz. 

(5) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt
yaptırdıkları her ders için kredi başına ödemeleri gereken ücret, ilgili diploma programının yıl-
lık eğitim-öğretim  ücretinin %2’si kadardır.  

Burslar
MADDE 16 – (1) İlgili kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırıla-

cak programlara burslu öğrenci kabul edilir ve bu öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirilir.
Sağlanan bu burslar, zorunlu hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarında 8 yıl, olmayan-
larda 7 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı olan ön lisans diploma programlarında 5 yıl, olmayanlarda
4 yıl için verilir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Yaz
öğretimi burs kapsamı dışındadır.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti mua-
fiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar, İstanbul Arel Üniver-
sitesi Burs Yönergesi ile belirlenir.

(3) Öğrencilere sağlanan burslar, disiplin cezası alınması durumunda ve kendilerine ta-
nınan sürelerde öğrenimini tamamlayamadıkları durumda kesilir. Bu durumda olan öğrenciler
diledikleri takdirde öğretim ücretini yatırmak koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler.

Kimlik kartı
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteye kesin kayıt yaptıran

öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçerlilik süresi bir yıl olan öğrenci kim-
lik kartı verilir.

(2) Azami öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı ol-
mayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Öğrenim dili 
MADDE 18 – (1) Üniversitenin öğrenim dili, diploma programı türüne bağlı olarak

Türkçe veya İngilizcedir. 
(2) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrenim

dili kısmen İngilizce olan bölüm ve programlar açılabilir.
Eğitim öğretim yılı ve öğrenim süresi
MADDE 19 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her

biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. 
(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her

dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan; önlisans programlarını tamamlamak
için tanınan azami öğrenim süresi 4 eğitim-öğretim yılı, tıp fakültesi dışındaki lisans program-
larını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi ise 7 eğitim-öğretim yılıdır.  Bu sürelere
İngilizce hazırlık programı ve yaz okulu dâhil değildir. 

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568



(3) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ile Üniversite-
den uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre azami öğrenim süresinden
sayılır. Ancak kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

(4) Azami öğrenim süreleri sonuna gelmiş öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır. 

Akademik takvim
MADDE 20 – (1) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve

tarihlerine ilişkin hususlar, akademik takvim ile düzenlenir. 
(2) Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belir-

lenir ve ilan edilir. Senato gerektiğinde akademik takvimde değişiklik yapabilir.
Öğrenim programları
MADDE 21 – (1) Bölüm ve programlara ait öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksek-

okul/MYO  kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, me-
zuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj/iş yeri uygulaması ve
benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşullar, dönem başına toplam 30 AKTS
kredilik derslerin öğrenim süresine dağılımı belirtilir. Öğrenim programlarında öngörülen de-
ğişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için
geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken, izleyen dönemin başından
itibaren uygulamaya konulur.

(2) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin
tanımları, ÖBS’de belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır.

(3) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, ilgili
mevzuat hükümleri esasına göre uzaktan eğitim yoluyla verilebilir.

(4)Yaz öğretimi, Üniversitenin Yaz Okulu Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yürütülür. 

Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşul dersleri 
MADDE 22 – (1) Lisans ve önlisans diploma programlarında yer alan dersler, zorunlu

ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli
dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda danışman
onayı ile alabileceği derslerdir.

(2) Ön koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derstir. Bu
dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenerek ilgili bölüm/programın müfredatında belirtilir.
Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

(3) Bir dersin ön koşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az “CC”
notu alınması gerekir.

(4) Öğrenciler, önkoşulunu sağlamadıkları ön koşullu derse kayıt olamazlar.
Ders yükü 
MADDE 23 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam AKTS kredisidir. 
(2) Bir öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin

akademik başarı durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıdaki esaslara göre
belirlenir:

a) Lisans ve önlisans diploma programlarının birinci sınıfına kaydolan öğrencilerin bi-
rinci yıldaki ders yükü yarıyıl başına 30 AKTS olup öğrenciler bunun üzerinde ders alamaz-
lar.

b) Üçüncü yarıyılından itibaren, danışmanın uygun bulması ve devam zorunluluğu olan
derslerin çakışmaması halinde; GNO’su en az 1,70 olan lisans öğrencileri yarıyıl başına en
fazla 45 AKTS, önlisans öğrencileri en fazla 55 AKTS’ye kadar ders alabilir. 
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c) Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden GNO’su en az 2,00 olan ve 130 AKTS’yi ba-
şarı ile tamamlamış lisans öğrencileri için ders yükü, danışman onayı ile 55 AKTS’ye kadar
yükseltilebilir.

(3) Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulundan en çok üç ders alı-
nabilir.

Üst yarıyıldan/yıldan ders alma
MADDE 24 – (1) Başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tü-

münü alarak başarmış ve başvuru tarihinde GNO’su en az 3,50 olan öğrenciler, en erken üçüncü
yarıyıldan itibaren Senatonun belirleyeceği esaslara göre bulundukları yarıyılın/yılın bir üst
yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler. 

Devam ve devamsızlık
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere

en az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam
oranı bu değerlerin altına düştüğünde, öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına giremez ve NA notu ile
başarısız sayılır.

(2) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler, %30 oranındaki mazeret içinde değer-
lendirilir. 

(3) Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin devam durumlarını izler ve ÖBS’ye işler. 
(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi ulusal/uluslararası düzeyde tem-

silen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki
devamsızlıkları dikkate alınmaz. 

Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması 
MADDE 26 – (1) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve in-

tibak işlemleri İstanbul Arel Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine
göre yürütülür.

Zorunlu ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, yarıyıl başında öncelikle, bir önceki akademik yılın ya-

rıyıl sonu sınavlarında FF alarak başarısız oldukları dersleri almak zorundadır. 
(2) Devamsızlıktan kalınmayan dersler için devam zorunluluğu yoktur. Ancak, bu du-

rumdaki öğrenciler, dersin uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalarına devam etmek
zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar  

Başarı notu
MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmaları

ile yarıyıl sonu sınavlarında sağlanan başarı dikkate alınır.
(2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı dönemin ilk haftasında dersin

öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.
Sınavlar
MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, tek ders sı-

navı, muafiyet sınavı ve mezuniyet not yükseltme sınavlarından ibarettir. 
(2) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya-

pılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-
değerlendirmeye katabilir. 
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(3) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü,
sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde
tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, dönem içi çalışmalar, derslere devam ve katılım
göz önünde tutulur.

(4) Öğretim elemanları, derslerine kaydolan öğrencilerinin; derse devamlarını, derse
katkı ve ilgilerini, yarıyıl içi çalışmalarını, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve değerlen-
dirmekle sorumludur.

Ara sınavlar ve mazeret sınavı
MADDE 30 – (1) Ara sınav: Bir eğitim-öğretim programında yer alan dersin yarıyılı

içinde yapılan sınavıdır.
(2) Bir diploma programının aynı yarıyıl içinde yer alan derslerinden bir günde en çok

üçünün ara sınavı yapılabilir.
(3) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sa-

yılır. Devam şartını sağlamak kaydıyla ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına ka-
tılmaya engel değildir.

(4) Mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınavına giremeyen bir öğ-
rencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca
kabul edilmesi kaydıyla ara sınavı yerine yapılan sınavdır.

Yarıyıl sonu sınavları
MADDE 31 – (1) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan bi-

tirme (final) ve bütünleme sınavlarıdır.
(2) Bitirme (final) sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan başarı sınavıdır.
(3) Bütünleme sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen

veya girdiği halde başarısız  (FF) olan ya da koşullu başarılı harf notu (DD ve DC) alan öğren-
ciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır. 

(4) Bütünleme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Proje ve laboratuvar derslerinin bütünleme sınavı yoktur.
b) Bütünleme sınavı puanı, bitirme (final) sınavı puanı yerine geçer; ders başarı notu

yeniden hesaplanır ve harfli başarı notu aralıkları, bitirme sınavı harfli başarı notu aralıkları
ile aynı olmak zorundadır. 

c) Bütünleme sınav hakkı kazanıp da sınava girmeyen öğrencilerin mazereti kabul edil-
mez ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

Mezuniyet not yükseltme sınavı
MADDE 32 – (1) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel

not ortalaması 2,00’ın altında olan önlisans ve lisans öğrencilerine, son yarıyıl/son iki yarıyıl
derslerinden istedikleri DC ve DD notu aldığı iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir. 

(2) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Öğrencilerin, not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe

ile ÖİDB’ye başvurması gerekir.
b) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik

yılda istediği DC ve DD notlu derslere kayıt yaptırarak GNO’sunu yükseltebilirler.
c) Not yükseltme sınavında alınan not,  dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.
Tek ders sınavı
MADDE 33 – (1) Almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ve GNO’su 2,00 ve üze-

rinde olan ancak sadece devam şartını sağladığı bir dersten FF notu olan öğrencilere, dersin
açıldığı yarıyıl ve öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir. 
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(2) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili
yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. 

(3) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir di-
lekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak, tek ders sınav hakkını kullanmak iste-
diğini bildirmesi gerekir. 

(4) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50
puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders
için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir. 

Muafiyet sınavı
MADDE 34 – (1) İngilizce I-II, Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı gibi üniversite yet-

kinlik geliştirme dersleri için her akademik yılı başında muafiyet sınavları yapılır.
(2) Muafiyet sınavlarının düzenlenmesi ve duyurulması, ilgili birimlerce yapılır ve sınav

sonuçları ÖİDB’ye gönderilerek alınan başarı sonuçları öğrencinin transkriptine işlenir.
Sınavlarla ilgili uygulama esasları
MADDE 35 – (1)  Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının gösterilmesi zorun-

ludur. Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım eden öğren-
ciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve bunlar hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

(2) Her bir ölçme ve değerlendirme yönteminin başarı notuna etki oranı, öğretim ele-
manı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam
ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %30-%70, yarıyıl sonu sınavının
etkisi ise %70-%30 aralığındadır. İlgili öğretim elemanı, kendi dersi ile ilgili etki oranlarını
ÖBS’den ilan eder.

(4) Sınav kâğıtları ve bunlara ilişkin kayıtlar, evrakın teslim tarihinden itibaren beş yıl
süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul/MYO müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın so-
nunda imha edilir. 

Sınav notlarına itiraz
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç

üç iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bir di-
lekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. 

(2) Sınav kâğıdı itiraz üzerine, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin biti-
minden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte
dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bildirilir. 

(3) İlgili fakülte dekanı/yüksekokul/MYO müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâ-
ğıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili alandan iki öğretim ele-
manından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz
süresinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırır. 

(4) Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla
işleme alınır. 

Başarı notunun duyurulması
MADDE 37 – (1) Öğretim elemanı yarıyıl sonu sınav notlarını akademik takvimde be-

lirtilen tarihlerde ÖBS’ye girer ve notlar, ÖİDB tarafından ilan edilir. 
Not ortalamaları
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl (dönem) sonu not ortalaması

(YNO), yılsonu not ortalaması (YSNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleri ile izlenir.
Not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:
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a) YNO: Bir yarıyıla ait başarı notlarının AKTS ile çarpılmasıyla oluşan puanların top-
lamının, o yarıyıla ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur.

b) YSNO: Güz ve bahar yarıyıllarına ait başarı notlarının AKTS ile çarpılmasıyla oluşan
puanların toplamının, o eğitim öğretim yılına ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur.

c) GNO: Tüm yarıyıllara ait toplam puanın, tüm yarıyıllara ait toplam AKTS’ye bö-
lünmesiyle oluşur.

(2) YNO, YSNO ve GNO değerleri virgülden sonra iki haneye yuvarlatılarak gösterilir.
Başarı notları ve AKTS kredileri
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları yarıyıl sonunda aldıkları her dersin başarı

notu, bağıl değerlendirme, öğretim üyesi takdiri ve doğrudan not dönüşümü değerlendirme sis-
teminden biri esas alınarak eşdeğer harf notuna dönüştürülür. 

(2) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları, AKTS not dönüşümleri ile mutlak
değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir.

(3) Tablodaki harf notu karşılıklarına göre;
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o

dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak

başarmış sayılır. Bir öğrencinin koşullu başarılı notlarının, mezuniyette başarılı kabul edile-
bilmesi için GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.
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c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
ç) I: Eksik notu (Incomplete); yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için devam hariç

gerekli koşulları tamamlamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı
takdirde notların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not
almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF
notuna dönüştürülür. 

d) E: Muaf notu (Exempted); muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey
geçiş ile gelen ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan ve
harf notu belli olmayan öğrenciler için verilir. 

e) NA: Devamsız notu (Not Attended); derse devam koşulunu yerine getiremeyen öğ-
rencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür. 

f) R: Tekrar notu (Repeat); FF, DD veya DC notu alınan bir dersin tekrarlandığını gös-
terir. 

g) S: Başarılı notu (Succesful); tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S
notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalış-
maları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. 

ğ) U: Başarısız notu (Unsuccesful); tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.
U notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar ça-
lışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır.  

Erasmus öğrencileri not dönüşümü
MADDE 40 – (1) Erasmus programı kapsamındaki gelen/giden öğrencilerin not dö-

nüşümleri, Senato tarafından kabul edilen, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre ya-
pılır. 

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 41 – (1) Bulundukları akademik yılın sonu itibarıyla bütün derslerini almış

ve başarmış olan öğrencilerden, Senatonun belirlediği ölçütlere göre üstün başarılı olanlar,
onur ve yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi akademik yıl sonunda ilgili de-
kanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Senato, yüksek onur ve onur belgesi için başarı kriterlerini her eğitim-öğretim yılı
başında belirleyerek ilan eder.

(3) Çift anadal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez. 
(4) Onur ve yüksek onur belgeleri, ilgili öğrencinin diploma ekine işlenir. 
Fakülte/yüksekokul/MYO bölüm ve program birinciliği
MADDE 42 – (1) Girdiği bitirme (final) sınavı sonuçlarına göre mezun durumundaki

öğrencilerden bir bölümde/programda GNO’su en yüksek olan öğrenci, bölüm/program birin-
cisi olarak; fakülte/yüksekokul/MYO öğrencileri arasında GNO’su en yüksek olan öğrenci de
fakülte/yüksekokul/MYO birincisi olarak ödüllendirilir. 

(2) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası alan, normal öğrenim süresini aşan ve bütün-
leme sınavı sonucuyla ve yaz okulu sınavlarıyla mezun olan öğrenciler, birincilik değerlendir-
mesine alınmazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme, Ayrılma ve Mezuniyet ve Diplomalar

Kayıt dondurma 
MADDE 43 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, doğal afetler gibi

eğitimine devamını imkânsız kılan gerekçelerle veya eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite
dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması, uluslararası anlaşmalardan doğan eğitim ola-
naklarının sağlanması durumunda kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. 
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(2) Önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında
ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, yarıyıl başında ders kayıt süresi bitmeden, ge-
rekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yük-
sekokul/MYO müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/MYO yönetim ku-
rulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. 

(4) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için kayıt dondurduğu yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin ödenmesi zo-
runludur. Ödenen bu ücret, bir sonraki eğitim öğretim yılı ücretinden düşülür.

(5) Derslerin başlamasını izleyen beşinci haftanın son iş gününden sonra kayıt dondur-
ma başvurusu yapan ve başvurusu ilgili kurullarca kabul edilen öğrenciler ilgili yarıyıla ait öğ-
renim ücretinin tamamını öderler. Güz/bahar yarıyılına ait ödenmiş olan ücret, kaydını yenile-
diği eğitim öğretim yılı ücretinden düşülür. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin
ilgili dönemde almış oldukları derslerin kayıtları silinir. 

(6) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. 

(7) Kayıt dondurmada geçen süreler, azami öğrenim süresine dâhil değildir.
(8) Öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak sure-

tiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden;
ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin ders kayıtları başlamadan önce,
yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne/MYO  müdürlüğüne  başvu-
ruda bulunması gerekir. 

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 44 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması,
b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim

kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edil-
mesi.

(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili dekanlığa/mü-
dürlüğe başvurur. İlgili dekanlık/müdürlük, mali yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla
öğrencinin ilişik kesme talebini onaylar. Bu onay üzerine ilişik kesme belgesi ÖİDB tarafından
verilir. 

(3) İlişiği kesilen öğrenci, ilişik kestiği yarıyılın ücretini öder. Yıllık ödeme yapılmışsa,
bir sonraki yarıyıla ait ücret iade edilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı ve-
rilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenci dosyasında saklanır.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-
rumun/birimin yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine dizi pusulası ile birlikte
yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir. Belgelerin birer kopyası öğrencinin
dosyasında saklanır.

Bitirme projesi ve staj/iş yeri uygulaması 
MADDE 45 – (1) Lisans ve önlisans diploma programının özelliğine göre öğrencilere

verilen bitirme/mezuniyet projesi, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme pro-
jesi danışmanlıklarının öğretim elemanlarına dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığı tara-
fından düzenlenir. 
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(2) Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp değerlendirilme-
sine ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır. 

(3) Staj/işyeri uygulaması etkinliğinin yer aldığı bölüm ve programlarda bu eğitim faa-
liyetine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile bitirerek lisansta

240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan, varsa staj, işyerinde uy-
gulama, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren ve mezuniyetlerine ilgili yönetim
kurullarınca karar verilen öğrencilere, İstanbul Arel Üniversitesi Diploma, Geçici Mezuniyet
Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi hükümlerine uygun
olarak hazırlanan diploması ve diploması ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak 4 üncü yarıyıl sonuna
kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlayan
ve GNO’su en az 2,00 olan öğrenciye istemesi durumunda önlisans diploması verilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak, öğrencinin
Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilerek veya ilgili fakülte dekanlığında/yük-
sekokul müdürlüğünde/MYO müdürlüğünde ilan edilmek ya da ÖBS üzerinden duyurulmak
suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencinin eksik adres vermesi veya adres bilgilerini güncellememesi nedeniyle
ulaşamayan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 48 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu engelli öğrencilerin; eğitim-öğretim, sı-

navlar ve Üniversite içindeki ulaşımı konusunda imkânları sağlar ve önlemleri alır.
Disiplin
MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçe-
vesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler, bu süre
içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olup bu süreye ait ödenen ücretler iade edilmez.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu ile ilgili
fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Kazanılmış hakların korunması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihin-

den önce kayıtlı öğrencilere, kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Ancak; tezli
yüksek lisans programına ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yabancı dil
şartı konulabilir.

a) Yabancı dil şartı getirilen programlarda asgari yabancı dil puanı 55’tir. Üniversitede
yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not
üzerinden en az 55 alanlar bu programlarda yabancı dilden başarılı sayılırlar.

b) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan tezli ve tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarında en az 60 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sı-
navından veya YDS ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavlarından
60 puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı
dilden başarılı sayılırlar. Ancak; ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile ya-
bancı dil puanı yükseltilebilir. Kabul esnasında yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler,
kayıt olarak öğrenimlerine İngilizce hazırlık sınıfından başlayabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma
ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda ha-
zırlanacak tezin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,
b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama niteliklerinden

birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-
öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için, derslerini ve seminerini alıp başarılı
olması gerekir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her ya-
rıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Enstitü anabilim/ana sanat dalı veya program başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile öğrenci diğer lisansüstü programlardan, Üniversiteye bağlı farklı ensti-
tülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki seçmeli
ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin, Üniversitenin öğretim
programlarında açılmamış olması gerekir.

a) Alan dışından kabul edilen öğrencilerin bilimsel hazırlık ders sayısı, yerel kredi ve
AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla %50 oranında artırılabilir.

b) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.
c) Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabile-

ceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

17 Ekim 2018 – Sayı : 30568                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



ç) Tez çalışması kredisiz olup, gelişimine bağlı olarak süren (S), başarılı (G) ve başarısız
(K) olarak değerlendirilir.

(5) Tüm lisansüstü programlarda, öğrencilerin Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araş-
tırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerden birini almak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

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

“(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzelt-
me ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde,  gerekçesi  ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tezinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.”

“(10) Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, yüksek lisans
öğrenimine başlama tarihinden itibaren yüksek lisans tezinden üretilmiş ulusal hakemli dergide
bir makale ve/veya tam makale formatında ulusal veya uluslararası sözlü veya poster bildiri-
sinin (kongre, konferans, sempozyum)   yayınlanması ve/veya yayına kabul aldığının belge-
lenmesi ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi şartı aranır. Bu uygu-
lama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tez aşamasına geçen öğrenciler için geçerli-
dir.

(11) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama ça-
lışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren
tez aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesinin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma,
b) Bilimsel bir yöntemi inceleme,
c) Bilinen bir yöntemi benzer bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı her dönemindeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere; top-

lam 30 yerel krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi
dersinden oluşur.

a) Alan dışından kabul edilen öğrencilerin bilimsel hazırlık ders sayısı, yerel kredi ve
AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla %50 oranında artırılabilir.

b) Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabile-
ceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

c) Dönem projesi dersi kredisiz olup; başarılı (G), başarısız (K) veya tamamlanmamış
(E) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporunda
benzerlik oranı %25’ten fazla olamaz.

(3) Ders yükünü ve 90 AKTS’lik iş yükünü başarıyla tamamlayan ve dönem projesi
danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararı
ve Senato onayı ile uygulanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları
geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için ge-
rekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak
tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi

gerekir.
(2) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel kredi, eğitim-öğretim

yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi veya Mo-
delleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak
üzere en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik 15 ders, se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-
sinden oluşur.

c) Alan dışından kabul edilen öğrenciler için (bilimsel hazırlık) ders sayısı, yerel kredi
ve AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla %50 oranında artırılabilir.

ç) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.
d) Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabile-

ceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.
(3) Enstitü anabilim/ana sanat dalı veya program başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu onayı ile öğrenci diğer lisansüstü programlardan, Üniversiteye bağlı farklı ensti-
tülerden veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki seçmeli, lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört seçmeli ders seçilebilir. Diğer yüksek-
öğretim kurumlarından alınacak derslerin, Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış
olması gerekir.

(4) Doktora öğrencileri, akademik ve/veya tez danışmanının önerisiyle lisans veya yük-
sek lisans dersleri alabilir. Ancak lisans veya yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora
kredisine sayılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından
belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
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puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebi-
lir.”

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından 100 tam not üzerinden en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu puanların
eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, li-
sans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına alınır. Yeterlik sınavları yılda 2 kez yapılır ve yapılacağı tarihler akademik takvimde
belirtilir. Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istedi-
ğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü
Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın süresi
en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınavın süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Sınavların ağır-
lıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır.
Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğ-
rencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sözlü sınavlarda sorulan
sorular ve öğrenci tarafından verilen cevaplar, doktora sınav jürisindeki raportör tarafından ka-
yıt altına alınır. Bu karar enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/ana sanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer
kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve on
birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü kurulu tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
Doktora tezinde benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
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yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. Benzerlik oranıyla ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından düzen-
lenir.”

“(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyesi ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere danışman hariç beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın ve eş danışmanın oy hakkı yoktur ancak tez savunmasında
yer alabilirler.”

“(11) Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan in-
deksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin
olması ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi mezuniyet için yayın
şartı olarak aranır. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına
geçen öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından Mayıs-Haziran ve Kasım-
Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Sanatta yeterlik çalışmasında
benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.”

“(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman hariç beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın ve eş danışmanın oy hakkı
yoktur ancak tez savunmasında yer alabilirler.”

“(7) Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan in-
deksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin
olması yanı sıra, ilgili yayında İstanbul Gedik Üniversitesinin adının geçmesi mezuniyet için
yayın şartı olarak aranır. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına gelen
öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/ana sa-
nat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabi-
lim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde ha-
zırlık dersleri verilebilir, yeniden doktora yeterlik sınavına girme şartı aranmaz.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencilerden;
a) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Kayıt tarihinden
itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak
başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamamış öğrenciler, tezli programa geçişte
kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri
ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak ko-
misyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

c) Bir yüksek lisans programını tamamlamış öğrenciler, tezli veya tezsiz programa ge-
çişte kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içe-
rikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, in-
tibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerinden %50 oranında
muaf tutulabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) ve seminerler kredisiz olup Ba-
şarılı (G) ve Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya
başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından belirlenerek
ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danış-
manınca açılan tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışması dersi tez aşaması
süresince devam eder. İlgili dönem sonunda çalışması süren (S), başarılı (G) ya da başarısız
(K) olarak değerlendirilir.”

“(5) Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması kredisiz
olup başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmaları, danışmanın
teklifi ile enstitü yönetim kurulunca ilan edilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından
belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2016 29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/11/2016 29886
2- 10/10/2017 30206
3- 1/11/2017 30227
4- 7/1/2018 30294

Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568



TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2018/21)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/43)

MADDE 1 – 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık

Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkra-

sının (c) bendinde yer alan “15-90 ay” ibaresi “15-120 ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“15-90 ay (15-90 ay)” ibaresi “15-120 ay (15-120 ay)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. 

—— • ——

KURUL KARARI

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/5/2018 30415
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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—— • ——
DÜZELTME

16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan Anayasa

Mahkemesi Başkanlığının 20/9/2018 tarihli ve B. No: 2017/24715 numaralı bireysel başvuru

kararının 39. paragrafının içinde sehven yer verilen 38. paragraf ile 40. paragrafı metinden çı-

kartılarak ve kararın geri kalan kısmının paragraf numaraları da yeniden teselsül ettirilerek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 16/10/2018 tarihli ve 2018/471 sayılı yazısına istinaden

düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8546 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ARAÇ DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 
Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2018/510441 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk 

Caddesi No.97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 391-2388 Faks: 0232 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin  
     adı ve miktarı : Araç Dış Lastik Alımı 12.00 R 20 Ebadında 20 Adet 
3 - İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale tarihi : 08.11.2018 
b) İhale Saati : 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5  -Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 08.11.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 -İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma 
Servisi’nde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 
(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8672/1-1 
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SAĞLIK MARKET 
TIBBİ MALZEME ÇERÇEVE ANLAŞMASI İLANI 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
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 8659/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar 

Bilişim Malzemesi Kısım- 1: Veri Merkezi Anahtarı, Kenar Anahtar, San Anahtar; Kısım - 
2:Harici Depolama Birimi, Rack Tipi Sunucu ve Kısım - 3: Sunucu Sanallaştırma, Yönetim ve 
İzleme Yazılımı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

 
İhale Kısımları Evrak Bedeli 

Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için 140 - TL 
Kısım- 1: Veri Merkezi Anahtarı, Kenar Anahtar, San Anahtar 130 - TL 
Kısım- 2: Harici Depolama Birimi, Rack Tipi Sunucu 140 - TL 
Kısım- 3: Sunucu Sanallaştırma, Yönetim ve İzleme Yazılımı 130 - TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/10/2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir 

 8674/1-1 
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3 KALEM BASKI MAKİNESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 3 kalem baskı 

makinesi ve teçhizatı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.10.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8673/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Boyabat Belediye Başkanlığından: 
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8639/1-1 

—— • —— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 
 8684/1-1 

—— • —— 
ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU 

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ 
EK İLANI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 8632/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA DÜZELTME İLANI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 
Resmi Gazetenin 03.10.2018 tarih ve 30554 sayılı nüshasında yayımlanan taşınmaz satış 

ilanında bulunan satışa konu taşınmaz listesinin 6.sırasında bulunan Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, 
Cumhuriyet Mahallesi 478 Ada ve 23 no.lu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 2.692,15 m2 
olarak ilan edilen yüzölçümü 2.688,83 m2 olarak değiştirilmiştir. 

Duyurulur. 8675/1-1 
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1 KALEM MAMUL MAL ALIMLARI (TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON) 
SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

 
 8670/1-1 
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TEK SİLİNDİRLİ ARAŞTIRMA MOTORLU TEST SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Adet Tek Silindirli Araştırma Motorlu Test Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/506552 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Ankara yolu 7.km. 

Yahşihan/KIRIKKALE 
b) Telefon Numarası : (318) 357 27 15 
c) Faks Numarası : (318) 357 27 16 
d) Elektronik posta adresi (varsa) : bap@kku.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tek Silindirli Araştırma Motorlu Test Sistemi  
b) Teslim yeri : Kırıkkale Üniversitesi KMYO Motorlu Araçlar ve 

Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi 
Laboratuvarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (altmış) 
takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Üniversitesi 
  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  
  İhale Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 24/10/2018 Tarihinde, saat: 10:00’da  
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.1.4 Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.5. Şekli ve İçeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İstenilmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi 

ve/veya kapasite raporu, 
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden 

veya distrübütörden alınması gerekmektedir) 
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;  
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.3.2.1 Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman veya katalog veya fotoğraf 

veya benzeri materyallerin verilmesi gerekmektedir. 
4.3.3 Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında 

teknik şartnameye cevaplar verilecek, ve teknik şartnamede belirtilen diğer belgeler teklif ekinde 
sunulacaktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale idari şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. (Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.)  
7 - İhale dokümanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampusü Ankara Yolu 7.km. 
Yahşihan/KIRIKKALE adresinde görülebilir ve 50. - TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, posta veya kargo 
masrafları istekliye ait olmak üzere ihale dokümanı kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın 
posta/kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin Vakıflar Bankası 
Kırıkkale Şubesinin TR500001500158007299664008 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına 
ilişkin dekont ile birlikte İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi 
izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı 
formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 
posta/kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. 

8 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
9 - Teklifler 24/10/2018 Tarihinde, saat: 10:00’a kadar Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü, Ankara Yolu 
7.km. Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 8666/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Fatih Belediye Başkanlığından: 
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ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Balıkesir Koca Seyit 

Havalimanı Müdürlüğünden:  
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 8597/1-1 



17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

 
 8628/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 
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 8629/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

 
 8630/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
8627/1-1 

————— 

 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

 
 8590/1-1 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 8645/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 8631/1-1 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İletişim Fakültesi bünyesine 

çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 
 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program 
Öğretim 

Üyesi 
Alan Ek Açıklamalar 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık  
1 

İletişim 

Sistemleri 
Profesör 

 
Duyurulur. 8671/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 

 
 8669/1-1 
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8676/1-1 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8682/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8677/1-1 



17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8678/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8679/1-1 



17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8680/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 17 Ekim 2018 – Sayı : 30568 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8681/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman

Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Kararın
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 186)

–– Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 188)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve

İlanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 187)
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile

Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine

Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile

Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (No: 2018/43)

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve

75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2015/12317 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME:Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2017/24715 Başvuru Numaralı Kararı
ile İlgili

NOT: 16/10/2018 tarihli ve 30567 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, TBMM Kararı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


	
	Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	Milli Eğitim Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	Milli Eğitim Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	Milli Eğitim Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	Milli Eğitim Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	Milli Eğitim Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI


