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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan
Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merke-
zinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma
Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet

ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil

Durum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, etkinliklerine, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e) ve
(f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Danışma Kurulu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezini,”
“e) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Uygulama birimleri, Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bi-

limsel ve eğitsel uygulamalı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürüt-
mek amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan fonksiyonel organlardır. Uygulama bi-
rimlerinin başkanları Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

(2) Merkezin uygulama birimleri şunlardır:
a) Bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri birimi.
b) Özel hizmetler birimi.
c) Eğitim faaliyetleri birimi.
ç) Afet ve acil durum yönetim birimi.
(3) Her bir uygulama biriminin altında çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grup-

larının başkanları ilgili uygulama birim başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu onayıyla gö-
revlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-

tesinde eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerin kayıt, eği-

tim-öğretim ve sınavlarına 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) Dekan: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Ders kurulu: Dönem I, II ve III'te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının

birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,
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ç) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,
d) Dönem koordinatörü: Diş hekimliği müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kıs-

mının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili dönemin ölçme
değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim
elemanını,

e) Dönem notu: Her kurul dışı ders, ders kurulu ve klinik uygulamadan 100 üzerinden
alınan notun ilgili AKTS’leri ile çarpımları toplamının o dönemdeki toplam AKTS'ye bölün-
mesi ile elde edilen sayıyı,

f) Ek sınav: Azami süre sonunda ilişiği kesilmeyen ancak diploma almaya hak kazana-
mayan öğrencilere tanınan sınav hakkını,

g) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile en az aynı
haftalık ders saatine sahip olan ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir
nitelikte bulunan dersi,

ğ) Fakülte: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
i) Genel koordinatör: Diş Hekimliği müfredatının planlanması, yürütülmesi ve ölçme

değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim
elemanını,

j) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı
yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

k) Klinik uygulama: Dönem IV ve V'te klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak
beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik anabilim dallarında rotasyon şeklinde yapılan
eğitim modüllerini,

l) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, kurul dersleri dışında kalan dersleri,
m) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarım dönem veya dönemlerde yer alan ders-

lerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,
o) Pratik ders: Dönem I, II, III’te yaptırılan uygulamalı dersleri,
ö) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
r) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları

halde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

s) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Fakülteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat

hükümleri uyarınca yapılır. Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi
içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, Senatoca
belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak kabul edildikleri program gereğince
Türkçe veya İngilizce düzeyi yeterli düzeyde bulunmayan öğrenciler Fakültede öğrenime baş-
layamaz.

(3) Kayıtlar her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yenilenir.
Kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim süreleri sonuna kadar askıya alınır
ve kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğretim ücretini ödemek koşulu ile yürürlükteki
ders programına Fakülte Yönetim Kurulunca intibakları yapılarak, öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Öğretim ücreti
MADDE 6 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl başlamadan

önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri, akademik takvimde belirlenen
tarihlerde ödenir. Öğretim ücretlerini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğ-
retim süreleri sonuna kadar askıya alınır.

(2) Öğretim ücreti, yaz öğretimi ve ek sınavların ücretini kapsamaz. Bu tür ücretler,
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden Mütevelli Heyeti-
nin belirlemiş olduğu gecikme faizi alınır.

(4) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının bi-
rinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında %75’i, üçüncü haftasında %50’si iade edilir.
Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

(5) Klinik uygulama tekrarlama durumunda olan öğrencilerden;
a) Klinik uygulama süresi üç aya kadar üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim üc-

retinin %25’i,
b) Klinik uygulama süresi altı aya kadar altı ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim

ücretinin %50’si,
c) Klinik uygulama süresi dokuz aya kadar dokuz ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğ-

retim ücretinin %75’i,
ç) Klinik uygulama süresi on iki aya kadar on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğ-

retim ücretinin tamamı
alınır.
Yatay geçişler
MADDE 7 – (1) Başka diş hekimliği fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, klinik uy-

gulamalar ve bunların süreleri ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı
ile belirlenir. Öğrenciler mezun olabilmek için beş yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en
az 300 AKTS’lik ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.
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(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, her biri bir ders
yılını kapsayan beş dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az otuz iki hafta sürelidir.
Öğrenciler eğitimlerini en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadır. Belirlenen azami süre içinde
eğitimini tamamlayamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim dili %100 Türkçe programı için Türkçe; %100 İn-
gilizce Programı için İngilizcedir.

(2) Derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev, proje ve raporların
İngilizce hazırlanması istenebilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve hazırlık eğitimi

MADDE 10 – (1) %100 İngilizce programına kabul edilen tüm öğrenciler, önce Yabancı
Diller Yüksekokulunca yapılacak yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavına girerler. Bu sı-
navda başarılı olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler,
Fakülteye devam ederler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eği-
timine tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
2547 sayılı Kanun hükümlerine göre programla ilişiği kesilir.

Eğitim-öğretim şekli

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim genel olarak ders kurulları, teorik, pratik
dersler ve klinik uygulama esasına göre yapılır. Fakültenin eğitiminde teorik ve pratik dersler
bir bütünlük arz eder. Bu nedenle ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları haricin-
de, Üniversite bünyesi dışındaki herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders, klinik uygulama
yapılması ve aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvurusu kabul edilmez.

(2) Diş hekimliği öğretiminde her dönemde uygulanan, DHF/DENT ve ENG kodlu teo-
rik ve pratik dersler ön koşullu dersler olduğundan, Fakültede dönem geçme sistemi uygulanır.
Bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrencinin başarılı sayılması
için her dersten aldığı notun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bütünleme sınav sonuçla-
rına göre başarısız olan öğrenciler izleyen akademik yılda sadece başarısız olduğu dersleri tek-
rar eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Derslere devam esasları, fakültenin tüm eğitim-öğretim dönemleri
teorik ve/veya pratik dersler, klinik uygulamalar ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer
çalışmalardan oluşur. Pratik dersler, laboratuvar ve klinik çalışması, tartışma, seminer ve saha
çalışmalarını içerir. Teorik ve pratik dersler, kurslar ile öğretim elemanlarınca uygun görülen
çalışmalara devam zorunludur ve yoklama yapılır.

(2) Devamsızlığı 16 ncı maddede belirtilen sınırları aşan öğrenciler, kurul dışı ders, ders
kurulu veya klinik uygulamada başarısız olmuş sayılır, bu öğrenciler için 16 ve 19 uncu mad-
deler uyarınca işlem yapılır. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlen-
mesine ilişkin ilke ve kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

Sınavlar ve başarı notu

MADDE 13 – (1) Fakültede tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve ba-
şarı notları 0-100 arasında bir sayı olarak belirlenir. Fakültede başarılı olmak için dönem sonu
notunun en az 60 olması gerekir.
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(2) Sınavlar, ders kurulu sınavı, dönem sonu sınavı, Senatonun uygun görmesi halinde
bütünleme sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, ara sınav ve mazeret sınavı adı altında yapılır.
Sınav tarihleri ilgili anabilim dalları ve koordinatörler tarafından belirlenir. Bunlardan;

a) Ders kurulu sınavı, ders kurulları sonunda yapılan sınavlardır.
b) Dönem sonu sınavı, ders kurulları ve kurul dışı dersler için her dönem sonunda, son

ders kurulu sınavının veya kurul dışı dersin bitiminden sonra yapılan ve bütün dönemi kapsayan
tek sınavdır.

c) Klinik uygulama sonu sınavı, Fakültedeki her klinik uygulamanın sonunda ilgili ana-
bilim dalı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav yapılır. Teorik
sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Notu 60 veya üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilir.

ç) Bütünleme sınavı, dönem sonu veya klinik uygulama sonu sınavında başarılı olama-
yan öğrenciler için o dönemdeki tüm ders ve klinik uygulamalar bittikten sonra anabilim dalları
tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik sınav
sözlü ve/veya yazılı olabilir. Dönem IV ve V’te klinik uygulamalardan başarılı olamayan öğ-
renci, bu klinik uygulamaların bütünleme sınavlarına ilgili birim tarafından belirlenen yer ve
tarihte girer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci klinik uygulamayı aynı süre olacak
şekilde tekrarlar ve uygulama sonunda sınava alınır. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uy-
gulama yapamaz.

d) Ara sınav, ders kurulları dışında kalan teorik ve pratik dersler için her yarım dönemde
en az bir tane yapılır.

e) Mazeret sınavı, ilk üç dönemde herhangi bir ders kurulundan, kurul dışı dersten veya
klinik uygulama sonu sınavından F2 alan öğrenci için rapora bağlanmış bir hastalığı yüzünden
veya ilgili öğretim elemanı ve anabilim dalı başkanı tarafından geçerli bulunan başka bir zo-
runlu nedenle sınava girememiş öğrenciler için talep etmeleri halinde yapılır.

(3) Sınavlar teorik ve/veya pratik olarak yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı ola-
bilir. Tüm sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ilgili birim tarafından tespit
edilen yer, gün ve saatte yapılır.

(4) Başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Ders kurulları notu, o dönemdeki ders kurulları ağırlıklı not ortalamasının %60’ı ile

dönem sonu sınav notunun %40’ının toplanması ile elde edilir ve en az 60 olması gereklidir.
Dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması ders kurullarını
başarmak için ön koşuldur. Ders kurullarının ağırlıklı not ortalaması; her ders kurulundan alınan
not ile o ders kurulu saatinin çarpımından elde edilen sayıların toplamının o akademik yıldaki
ders kurulları saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilecek sayıdır.

b) Ders kurulları dışındaki dersler, ilk üç dönemde ders kurulları dışındaki derslerden
başarılı olmak için dönem sonu sınavından alınan notun en az 50 olması ve ara sınav ortala-
malarının %60’ı ile dönem sonu sınav notunun %40’ının toplanması sonucu elde edilen notun
en az 60 olması gerekir.

Pratik uygulama ve telafi
MADDE 14 – (1) Diş Hekimliği pratik uygulamalarında, her öğrencinin her dönem

belirli sayıda pratik çalışmayı verilen sürede veya telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi
zorunludur. Her anabilim dalı, telafilere ilişkin uygulamanın ne şekilde olacağını dönem ba-
şında öğrencilere duyurur. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci
o dersi başaramamış sayılır. Diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında, uygulamalı
çalışmanın niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalınca saptanır ve öğrencilere duyurulur.
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Not ortalamalarının hesabı
MADDE 15 – (1) Bir kurul dışı ders, ders kurulu veya klinik uygulamadan kazanılan

AKTS kredisi, o dersin, ders kurulunun veya klinik uygulamanın AKTS kredisi ile öğrencinin
aldığı notun çarpılması sonucu bulunan sayıdır.

(2) Genel not ortalaması, Fakülteye girişten itibaren kayıt olunan tüm kurul dışı dersler,
ders kurulları ve klinik uygulamalardan kazanılan AKTS kredileri toplamının bu kurul dışı
dersler, ders kurulları ve klinik uygulamaların AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle elde
edilen sayıdır.

(3) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen derslerden veya klinik uygulamalardan bü-
tünleme ve yaz öğretimi dâhil alınan en son not esastır.

(4) Ortalamanın hesaplanmasında sonuç virgülden sonra iki hane yürütülür.
Başarısızlık durumları
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarısızlık ve devam durumlarını gösteren geçici harf

notları aşağıda tanımlanmıştır:
a) F1, mazeretsiz devamsız öğrencilere verilir.
1) Bir ders kurulunda yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin

%20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, devamsız olduğu ders kurulu sı-
navına giremez, F1 alır ve devamsız olduğu ders kurulu sınavından sıfır almış kabul edilir. An-
cak bu öğrenciler, diğer kurul sınavlarına, dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebi-
lirler.

2) Kurul dışı derslerde dönem boyunca yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya
tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci F1 alır ve de-
vamsız olduğu kurul dışı dersi tekrarlar.

3) Klinik uygulamalara devam zorunlu olup, toplam klinik uygulama süresinin %10’un-
dan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 alır ve klinik uygulamayı tekrar-
lar.

b) F2, mazeretli devamsız öğrencilere verilir.
1) Bir ders kurulunda yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya tüm teorik saatlerin

%20’sinden fazlasına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devam ede-
meyen öğrenci, o ders kurulu sınavına giremez, F2 alır ve mazeretli devamsız olduğu ders ku-
rulu sınav notu olarak sıfır almış kabul edilir. Ancak, bu öğrenciler giremedikleri bu sınavın
mazeret sınavına ve bütünleme sınavına girebilirler. Mazeret sınavında aldığı not F2 notu yerine
geçer.

2) Kurul dışı derslerde dönem boyunca yer alan tüm pratik saatlerin %10’undan veya
tüm teorik saatlerin %20’sinden fazlasına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ma-
zereti nedeniyle devam edemeyen öğrenci, ara sınav ve dönem sonu sınavına giremez, F2 alır
ve bu sınavlardan sıfır almış kabul edilir. Ancak bu öğrenciler giremedikleri sınavların mazeret
sınavı ve bütünleme sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı not F2 notu yerine geçer.

3) Klinik uygulamalara devam zorunlu olup, toplam klinik uygulama süresinin %10’un-
dan fazlasına Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devam edemeyen
öğrenci F2 alır ve klinik uygulamayı tekrarlar.

c) F3, ders kurulu sınavı, klinik uygulama sonu sınavı veya kurul dışı derslerin dönem
sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye verilir ve bu öğrenci sıfır
almış sayılır. İlk üç dönemde dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavına, daha sonraki dö-
nemlerde ise bütünleme sınavına girebilir. Bu sınavlarda aldığı not F3 yerine geçer.
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ç) F4, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı notu 0-49 arasında olanlar ile dönem no-
tu, klinik uygulama notu veya klinik uygulama sonu bütünleme sınavı notu 0-59 arasında olan
öğrencilere verilir.

d) F5, bir eğitim-öğretim dönemi boyunca devamsızlığı eğitim süresinin %30’unu aşan
öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavına giremez, sıfır almış
sayılır. Dönem notu olarak F5 alır ve dönemi tekrarlar.

(2) Dönem IV’te bütünleme sınav sonuçlarına göre bir veya daha fazla klinik uygula-
madan başarısız olan öğrencilere iki dönem arasında, akademik takvimin elverdiği ölçüde ve
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla klinik uygu-
lama tekrarı yaptırılabilir.

(3) Dönem V’te başarısız olunan klinik uygulama veya uygulamalar 6 ve 8 inci mad-
delerin hükümleri saklı kalmak koşuluyla tekrar edilebilir. Bu klinik uygulamaların başlama
tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ders kurulu sınavlarının not ortalaması ne olursa olsun F3 alan ve bütünleme sına-
vına girmeyen öğrenci dönemi tekrarlar.

(5) F5 veya bütünleme sınavında F4 alan öğrenciler dönemi tekrarlar.
(6) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sı-

navda sıfır verilir. Bu öğrenci hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.
Mezuniyet başarı dereceleri
MADDE 17 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile me-

zuniyet dereceleri aşağıda gösterilmiştir:
Genel Not Ortalaması Mezuniyet Başarı Derecesi

90-100 Üstün başarı
80-89 Pekiyi
70-79 İyi
60-69 Orta

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içinde ilan

edilir. Kurul dışı derslerde öğretim elemanları, kurullarda dönem koordinatörü, öğrencilerin
sözlü ya da yazılı istemeleri halinde sınav belgelerini göstermekle yükümlüdür.

(2) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim ele-
manı ile sınav kâğıtlarını da inceleyerek çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını ko-
ruyan, ya da aldıkları başarı notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuç-
larının veya başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak ile-
tirler. Bu başvurular, Dekanlıkça görevlendirilen ve biri ilgili birimin öğretim elemanı olan üç
kişilik komisyon tarafından incelenerek iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir
not değişikliği formu ile durum Dekanlığa bildirilir. Notta hata olduğunun belirlenmesi duru-
munda, ilgili öğretim elemanı da dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli düzeltmeyi yapar.
Bu sonuç öğrenciye Dekan tarafından yazılı olarak bildirilir. Doldurulan formlar, Fakülte Yö-
netim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.

Ön koşul ve dönem tekrarı
MADDE 19 – (1) Diş Hekimliği eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşu-

ludur; bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenciler başarısız ol-
dukları ders veya klinik uygulamaları tekrarlar. Öğrenciler bir döneme ait klinik uygulamalar
tamamlanmadan bir sonraki döneme devam edemez.
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(2) Mesleki dersler dışında kalan zorunlu ve seçmeli derslere devam ettikleri halde sı-
navlarda başarısız olan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki öğretim dö-
neminde devam zorunluluğu olmadan başarısız oldukları dersi alıp sınavlarına girebilirler.

(3) Mesleki dersler dışında kalan zorunlu ve seçmeli derslerden devamsızlık nedeniyle
kalan veya yatay geçişle Fakülteye kabul edilen ve bu dersleri almak zorunda olan öğrenciler,
mevcut ders programları ile çakışıyor ise, bu dersleri yaz okulunda almalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mazeret, İzinli Sayılma ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mazeret
MADDE 20 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge

ile belgelendirmesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.
(2) Senatoca belirlenen esas ve usullerine uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor süre-

sinin bitiminden itibaren üç işgünü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Sağlık Merkezince onaylanan raporunu Dekanlığa teslim eder. Öğrenci, bu süreler içinde Fa-
külte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak rapor biti-
minden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu
süreler içinde sayılır.

(3) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerden, dönem sonu sı-
navına giremeyenler için mazeret sınavı hakkı vardır. Bu sınavdan başarısız olanlar, bütünleme
sınavına girebilir. Bütünleme sınavına Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sebeple
giremeyen öğrenciye ise mazeret sınavına girme hakkı tanınır.

İzinli sayılma
MADDE 21 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler, Dekanlığa başvurarak bir

dönem için izin isteyebilir. Öğrencilere izinler, yabancı dil hazırlık eğitimindeki öğrenciler için
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün görüşü de alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından verilebilir. Bu izin dönem başlamadan istenir. İzin alabilmek için yıllık öğrenim harcının
yatırılmış olması gerekir.

(2) İzinler, bir defada en çok bir dönem ve tüm öğretim süresinde de toplam iki dönem
verilir. ERASMUS ve benzeri öğrenci değişim programları haricinde, izinli geçen süreler öğ-
retim süreleri dışındadır.

(3) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makam-
larca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat
ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(4) İzinli öğrenciler, izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kal-
dıkları yerden devam ederler.

(5) Bir dönemde on hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli
sayılırlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede öğrenim ücreti
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-

lükleri devam eder ve bu öğrenciler her dönem başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler.
Dönem ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si
izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya
alınır.

Diploma ve diploma eki
MADDE 23 – (1) Diş hekimi diploması ve diploma eki, beş yıllık diş hekimliği eğitimi

programını başarı ile tamamlayanlara verilir. Diplomaya unvan yazılmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları
akademik yılbaşından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmak-
sızın, diş hekimliği öğrenimini azami sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden
süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami
süre bitiminde hiç alınmamış klinik uygulaması bulunan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir.

(2) Azami süre içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite
Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri ke-
silir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik
hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik
uygulamalardan, ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar 2, sınav-
larına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız klinik uygulama sayısı altı veya daha fazla olan
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde ba-
şarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen
bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ta-
rafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan diş hekimliği fakültelerinin birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar

MADDE 25 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız klinik uygulama sayısını beş veya
daha aza indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalar için üç akademik
yıl, ek sınavları almadan başarısız klinik uygulama sayısını beş staja kadar indirmiş uzatmalı
öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalar için dört akademik yıl, bir klinik uygulamadan
başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları klinik uygulamanın sınavlarına girer-
ler.

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir klinik uygulama için, Mütevelli Heyeti ta-
rafından belirlenen sınav ücretini öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri klinik uygulamaları belirtir yazılı başvurularını Öğ-
renci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme

MADDE 26 – (1) 25 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak ka-
zanamayan uzatmalı öğrencilerin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri
kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen
öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sınav Usul ve Uygulamaları

Sınav öncesi yapılması gerekenler
MADDE 27 – (1) Sınavların, en az iki hafta önceden ilan edilen takvim ve programa

uygun yapılması, sınav salonlarının hazırlanması, ihtiyaç duyulması halinde gözetmen görev-
lendirilmesi konularında dönem koordinatörü ve/veya ilgili anabilim dalı başkanı sorumludur.

(2) Dersi veren öğretim elemanı ile gözetmen(ler) sınavdan sorumludur, sınavın kural-
lara uygun yapılabilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

(3) Sınavlarda kullanılacak soru ve cevap kağıtlarının resmi geçerliliğini ifade etmek
üzere, sınavdan önce akademik birim kaşesi ile kaşelenmesi ve dersi veren öğretim elemanı
tarafından paraflanması gerekmektedir.

(4) Dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmeni sınav başlamadan 15 dakika önce
salonda hazır bulunmalıdır. Sınav görevine gelemeyecek gözetmenin önceden durumu ilgili
dönem koordinatörü ve/veya anabilim dalı başkanına bildirmesi gerekmektedir.

(5) Öğrencilerin sınav başlama saatinden 10 dakika önce salonda hazır bulunmaları ge-
rekmektedir. Sınav başladıktan ilk 15 dakika içinde sınav salonuna giriş yapan öğrencilerin sı-
nava alınıp alınmayacağı hususu dersi veren öğretim elemanının ve/veya gözetmenin takdiridir.
Sınav salonundan sınavların ilk 15 dakikasında dışarı çıkılamaz.

(6) Sınav salonunda sınav başlamadan önce, dersi veren öğretim elemanı ve/veya gö-
zetmen tarafından sınavda uyulacak kurallar, sınavın süresi, sınav kurallarına uyulmaması du-
rumuna ilişkin disiplin hükümleri ile ilgili gerekli duyurular yapılır.

(7) Sınav salonunda, dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen tarafından gerek
sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince herhangi bir sebep gösterilmeksizin öğrencinin
yeri değiştirilebilir. Sınavın kurallara uygun bir şekilde yapılabilmesi için öğrenciler yapılan
uyarılara ve yer değişikliği gibi hususlara uymakla yükümlüdürler. Aksine bir davranış duru-
munda haklarında disiplin hükümleri uygulanır.

(8) Sınava girme hakkına sahip öğrenci listesi, yoklama listesi olarak dersi veren öğre-
tim elemanı tarafından hazırlanır.

(9) Yoklama alma işlemi sınav başlamadan önce tamamlanmalıdır. Sınav yoklaması,
yoklama listesine sınava katılan öğrencilerin mürekkepli veya tükenmez kalem ile imza atması
ile sağlanır. Yoklama alınırken, öğrencilerin öğrenci kimlik kartı veya kimliğini teşhise yara-
yacak kimlik belgelerinin kontrolü yapılır.

(10) İmza atan öğrenci sayısı ile sınıf mevcudu karşılaştırılarak sınava girmeyenlerin
tespiti sınavda dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen tarafından yapılır.

(11) Sınav salonunda sınavda kullanılacak araç-gereçler dışında herhangi bir eşyanın
(cep telefonu ve eşdeğer özelliklere sahip tablet, saat vb. elektronik cihazlar, ders notu, kitap
vb.) getirilmesi durumunda, elektronik cihazların kapatılarak, diğer eşyalar ile birlikte, dersi
veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen tarafından gözetim altına alınır.

Sınav süresince yapılması gerekenler
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, sınav süresince, sınav düzenine dair kural, talimat ve

uyarılara uygun davranmak ile yükümlüdürler. Aksine bir davranış durumunda haklarında di-
siplin hükümleri uygulanır.

(2) Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş kabul
edilir. O nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kararlarını daha önce vermiş
olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını tes-
lim etmeden sınav salonundan çıkamazlar. Aksine bir davranış durumunda haklarında disiplin
hükümleri uygulanır. Ayrıca öğrenci sınav soru ve cevap kâğıdını eksiksiz olarak teslim etme-
lidir. Aksi takdirde sınavı geçersiz sayılır.
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(3) Sınavlarda kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verildiği durumlarda
her materyal sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, birkaç öğrenci tarafından paylaşıla-
maz.

(4) Öğrenciler sınav süresince birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi ve benzeri
malzeme alışverişinde bulunamazlar.

(5) Sınav sırasında, kullanımına izin verilmemiş bir kaynaktan yararlanılması, bir başka
öğrencinin sınav kâğıdına bakılması, öğrenciye sınav kağıdı gösterilmesi ya da öğrenciler ara-
sında yazılı, sözlü herhangi bir bilgi alışverişi ve benzeri eylemler kopya olarak değerlendirilir.
Bu hallerde öğrencinin kâğıdını teslim etmesi, dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen
tarafından olayın içeriğini özetleyen tutanak tutulması, delillerin tutanağa eklenmesi gerek-
mektedir. Delil toplanamadığı durumlarda da tutanak ile durum belirtilir.

(6) Gözetmenlerin sınav esnasında gözetmenlik etkililiğini azaltacak faaliyetlerde (cep
telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazlarla ilgilenmek veya kitap, dergi gibi basılı dokümanlarla
meşgul olmak vb.) bulunmamaları gerekmektedir.

(7) Sınav sonunda salonda tek bir öğrencinin kalması mümkün değildir. Bu nedenle
böyle bir durumun olması halinde, dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen ikinci bir
öğrencinin de sınav salonunda kalmasını sağlar. İkinci öğrenci sınav kâğıdını vermiş olsa bile
diğer öğrenci sınavını teslim edene kadar salonda kalmak zorundadır.

(8) Dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen tarafından sınav bitiminde, sınav
kâğıt sayısı ve yoklama listesindeki öğrenci sayısı karşılaştırılarak kontrolü sağlanır.

Sınav sonrasında yapılması gerekenler
MADDE 29 – (1) Sınav bitiminde dersi veren öğretim elemanı ve/veya gözetmen ta-

rafından yoklama listesi ve iki nüsha halinde sınav tutanağı doldurularak imzalanır. Sınav tu-
tanağının bir nüshası ilgili dönem koordinatörü ve/veya anabilim dalı başkanına, bir nüshası
ve sınav ile ilgili tüm belgeler sınav zarfı içerisinde dersin sorumlusuna teslim edilir.

(2) Sınav esnasında disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların meydana
gelmesi halinde sınav sonrasında belgeler ve varsa deliller dönem koordinatörü ve/veya ana-
bilim dalı başkanına dekanlığa iletilmek üzere teslim edilir.

Sınav evrakının saklanması ve arşivlenmesi
MADDE 30 – (1) Dersi veren öğretim elemanı ve/veya dönem koordinatörü yaptığı

her bir sınav için; sınav yoklama listesi, sınav tutanağı varsa disiplin tutanağı, sınav soru ve
cevap kâğıtları, sınav cevap anahtarını içeren Sınav Evrakları Zarfı oluşturur. Zarf üzerine
Sınav Evrakları Zarfı Kontrol Listesi doldurularak yapıştırılır.

(2) Akademik yılın sonunda o döneme ait tüm sınav zarfları ilgili öğretim elemanı ve/veya
dönem koordinatörü tarafından Ders Öğretim Kayıtları Arşiv Zarfına konarak oluşturulur. Zarf,
üzerindeki Arşiv Zarfı Kontrol listesi doldurularak yapıştırılır. Yasal süre boyunca (5 yıl) mu-
hafaza edilir.

(3) Yazılı sınavlar dışında, kısa sınavlar, ödev, proje, laboratuvar, sunu, performans ve
benzeri çalışmalar, öğrenciden teslim alınan ve değerlendirilen her türlü dijital belge veya içerik
dosyaları (metin belgesi, resim, ses, video, vb. dijital dosyalar) ve değerlendirme ölçütleri (Rub-
rik, kontrol listesi vb.) dijital depolama ortamlarında (CD, DVD, USB bellek, vb.) öğretim ele-
manı tarafından Ders Öğretim Kayıtları Arşiv Zarfı içinde muhafaza edilir.

(4) Saklanması, taşınması, korunması zor ya da mümkün olmayan maket, model, el işi
çalışmaları gibi değerlendirmede kullanılan her türlü öğrenci ürünü akademik birim yönetici-
sinin onayı ile ürünün değerlendirilmesine olanak sağlayacak her türlü dijital biçime çevrilerek
yukarıdaki maddelere uygun biçimde saklanır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 23/12/2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Baş-

kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, her akademik dönem başında veya kayıt
türüne göre belirtilen başvuru tarihleri arasında başvurmaları halinde, önceden yükseköğretim
kurumlarında aldıkları ve daha önce başvuru yapmadıkları derslere ait intibak ve muafiyet iş-
lemleri Senatonun belirlediği mevzuat hükümlerine göre ilgili kurullarca yapılır.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/5/2012 28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/5/2013 28662

2- 26/1/2014 28894

3- 14/5/2014 29000

4- 31/8/2014 29105

5- 29/5/2015 29370

6- 22/2/2016 29632

7- 26/2/2017 29991

8- 12/5/2017 30064

9- 4/3/2018 30350
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Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2011 tarihli ve 28005 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes
Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve ilgili
diğer birimlerde yapılan tarımsal ve hayvansal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında
birleştirmek,

b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakültelerin lisans ve lisans-
üstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araş-
tırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin Veteriner ve Ziraat
Fakültelerinin her birinden bitkisel ve hayvansal üretim alanlarını ve birimlerini eşit sayıda
temsil edecek öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç
kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlen-
dirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri,
Üniversitenin Veteriner Fakültesi Dekanı, Ziraat Fakültesi Dekanı ve istekleri halinde kamu
kurum ve kuruluşlarınca belirlenen temsilcilerden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel

Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim

Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organla-
rının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2011 28005
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama

Merkezini (NÖZMER),
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine, bu bireylerin ba-

ğımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katı-
lımlarına destek sunmayı amaçlayan disiplinlerarası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağla-
yarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

b) Üniversite öğrencilerine, diğer kuruluşların ilgili birimlerine uygulama ve eğitim
olanağı sağlamak.

c) Özel eğitim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla özel
eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve
bunları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eği-

tim gereksinimi olan bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

b) Özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasını sağlamak amacıyla ölçek geliştirme
çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme araçlarını
Türk kültürüne uyarlamak.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak özel gereksinimi
olan bireylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve
eğitim programları hazırlamak, oluşturulacak eğitim programlarına göre özel eğitime gereksi-
nim duyan bireyler için bireysel ve grup özel eğitim hizmeti sağlamak.

ç) Özel gereksinimi olan bireylerin gelişimini destekleyici eğitim, araştırma ve uygu-
lama laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmî veya özel kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek.

d) Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu
veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri
hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya
bu uygulamaların takibini yapmak.

e) Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve
rehberlik hizmetleri düzenleyerek özel gereksinimi olan çocukların aile ve yakınlarına destek
hizmeti sağlamak, çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını
sağlamak.

26 Kasım 2018 – Sayı : 30607                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



f) Özel gereksinimi olan bireylerden kaynaştırma programlarına devam eden bireyin
ailesine sosyal, psikolojik, bilgi ve benzeri destek sağlamak ve bu bireylerin öğretmenlerine
özel eğitim hakkında bilgi, öğretimsel düzenleme ve benzeri destek hizmeti sağlamak.

g) Sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek özel ge-
reksinimi olan çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini
desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sem-
pozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan bilimsel toplantılara
katılmak.

h) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı alanlardaki yetersizliği
nedeniyle özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin
bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri
ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkıda
bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak.

i) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri sonucunda meslekî geçişleri ve istihdam-
larına yönelik etkinlikler düzenlemek ve bireyin işe uyum sürecinde personel eğitimlerine yö-
nelik psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler
elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile
paylaşımına yönelik yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi
paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

k) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel

Eğitim Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün
altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi
dolmadan görevinden ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yön-
temle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev
süresinin sona ermesiyle biter. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi
doldurmak üzere yenisi görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından belirlenen görev-
leri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek,
c) Yıllık faaliyet programlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim

Kurulunda alınan kararları Rektörlüğe bildirmek,
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ç) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim programlarına iliş-
kin yıllık faaliyet planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve ilgili kararların
alınmasını sağlamak,

d) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında yılsonunda Rektörlüğe rapor sunmak,
e) Merkezin kadro gereksinimlerini gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
f) Görevlendirilecek müdür yardımcılarını belirleyerek Rektörün onayına sunmak,
g) Merkezin her düzeydeki personelinin görevlerini planlamak, genel gözetim ve de-

netim görevlerini yerine getirmek,
ğ) Yönetmeliğin gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanı ile

ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam en az beş üyeden oluşur. Süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(3) Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz katılmayan üyenin, Yönetim
Kurulu üyeliği düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-
temle yeni bir üye seçilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezde gereksinimler doğrultusunda özel eğitim öğretmeni, psi-

kolojik danışman, fizyoterapist, işaret dili tercümanı, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, bi-
lişim teknolojileri öğretmeni, güzel sanatlar ve beden eğitimi alanlarında öğretmenler ve usta
öğreticiler Merkez Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Rektör onayıyla görevlendirilir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE 

ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin

lisans ve ön lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesin-

deki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlar
ile ilgili hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43, 44, 45 ve 49 uncu maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun
5, 6 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı

bulunduğu fakültenin/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun bölümün/anabilim dalının/prog-
ramın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dönem sonu sınavı: Güz, bahar dönemi ile yaz öğretimi sonunda yapılan final ve
bütünleme sınavlarını,

ç) Eğitim birimi: İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
d) Fakülte: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı fakülteleri,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek

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

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Meslek yüksekokulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı meslek yük-

sekokullarını,
ğ) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
j) Yüksekokul: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme, Danışmanlık, Yatay-Dikey Geçiş,

Çift Anadal ve İntibak

Kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına kesin kayıt yaptıra-

bilmek için ön lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince
ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dahilinde öğrenci kabul eden başka bir
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yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Spor Bilimleri Fakültesine alınacak
öğrencilerde yukarıdakilerin dışında aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alı-
narak Senato tarafından belirlenir.

(2) Kayda hak kazanan adaylar belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırırlar. Mazereti bu-
lunan adaylar kesin kaydını, yukarıdaki hükümlere uymak şartıyla vekilleri vasıtasıyla yaptı-
rabilirler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) Eğitim birimlerinin kesin kayıt tarihleri, kayıt sırasında istenilecek belgeler ve uy-
gulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tara-
fından belirlenerek ilan edilir. Belirlenen esasların tamamına uyan aday kesin kaydını yaptırır.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, kredi başı katkı payı
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi-

nin (c) fıkrasında belirtilen; azami süre içinde aynı dersi üçüncü ve daha fazla kez alışında ve
azami süreyi aşan dönemlerde, alınacak her ders için ödenecek kredi başı katkı payı veya öğ-
renim ücreti hesaplamasında dönemlik AKTS kredisi toplamı baz alınır.

(2) Azami süreler içinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem
için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, kredi başına ödenecek katkı payı
veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğre-
nim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci
veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır.

(3) Azami süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için
kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için 6 ncı
maddenin birinci fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin
yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması
halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dört-
yüzü olarak hesaplanır.

(4) Azami süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması
nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre
hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yap-
tırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üç-
yüzü olarak hesaplanır.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti
öder.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Her öğrenci için ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili kurulun

kararı ile öğretim elemanlarından bir danışman belirlenir.
(2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümünde öğren-

ciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders ekleme-silme işlemleri,
bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.

(3) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak
olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danış-
man yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili birimlere ve öğ-
rencilere duyurur.

Kimlik kartı
MADDE 8 – (1) 6 ncı madde uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere Rektörlük

tarafından fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
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Kayıt yenileme ve derse yazılma
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esas-

lar çerçevesinde, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini Akademik Takvimde belirtilen
kayıt yenileme haftasının ilk üç gününde elektronik ortamdan danışman onayı ile yaparlar.
Dördüncü gün derslerle ilgili düzenlemeler yapılır. Beşinci ve altıncı günlerde açılmayan se-
çimlik derslerin yerine açılan derslerden yeni yazılma yapılabilir. Ancak kayıt olunmuş ve açıl-
mış olan seçimlik ders bırakılamaz.

(2) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler ile eksik ders almış oldukları dö-
nemler öğretim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıt yenilemeyenler öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(3) Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerindeki tüm derslere yazılmak zorundadır. Öğ-
renci; hiç almadığı ya da devam şartı sağlamadığı ders/derslere öncelikli yazılmak zorundadır.
Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları
döneme ait derslere yazılır. Ancak, devam şartı sağlanmış önceki dönem derslerine yazılmak
öğrencinin talebine bağlıdır. Öğrenciler, dördüncü fıkrada tanımlanan ÇAP öğrencileri ve üst
yarıyıldan ders alabilecek öğrenciler haricinde, bir dönemde 30 AKTS + 10 AKTS veya 2 derse
kayıt yaptırabilir.

(4) Çift Anadal Programında kayıtlı öğrenciler ile bulunduğu döneme kadar tüm ders-
lerini alıp başarmış olmak şartı ile genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzeri olanlar; bir dö-
nemde 30 AKTS +15 AKTS veya 3 derse kayıt yaptırabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin,
aldıkları derslerin başarı notları genel ağırlıklı not ortalamasına katılır.

(5) İşletmelerde uygulamalı eğitim yürüten lisans ve ön lisans programlarında, öğren-
cilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ön lisans programlarında ilk iki
dönem sonunda veya sonraki dönemlerde, lisans programlarında altıncı yarıyıl sonunda veya
sonraki dönemde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şarttır. Bu şartları sağla-
yamamış lisans ve ön lisans öğrencileri şartları sağlayana kadar işletmelerde yürütülecek olan
iş yeri eğitimine gidemezler.

(6) Mazeretleri nedeniyle kayıt yenileyemeyenler; dönemin ilk haftasında ilgili bölüm/
program başkanlığına kayıt yenileme başvurusunu yapar. Mazeretleri ilgili eğitim biriminin
yönetim kurulunca kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt yenileme ta-
rihinde kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini yaparlar. Derse yazılma işleminden öğrenci
sorumludur.

(7) Lisans öğrencileri, çakışan derse yazılma yapamaz. Ancak; dönemin ilk haftasında
öğrencinin başvurusu ile bölüm/program başkanlığının uygun görüşü ve eğitim biriminin yö-
netim kurulu kararı ile programında çakışan dersi farklı tür ve/veya programlardan alabilir.
Farklı program ve eğitim türlerindeki derslerin kredi ücretlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinin (e) fıkrasına göre yapılır.

(8) Öğrenci almış olduğu zorunlu bir dersten, dönemin dördüncü haftası sonunda, aka-
demik takvimde belirlenen tarihte danışmanının onayını alarak çekilebilir.

Yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal
MADDE 10 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçiş

öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlularında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri uygulanır. Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlem-
leri bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirlenen kurallara uygun olarak ilgili eğitim birim-
lerinin kurulları tarafından yapılır.
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(2) Dikey geçiş öğrencisi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilir
ve öğrenciye Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Çift Anadal bölümlerine yapılacak öğrenci kayıtlarında ve işleyişte; Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır. Çift Anadal bölümlerine kayıt; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup
intibak işlemleri 17 nci maddede belirlenen kurallara uygun olarak ilgili eğitim birimlerinin
kurulları tarafından yapılır.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak
MADDE 11 – (1) Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi
Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Esasları

Öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yılı, 14 hafta süreli güz ve bahar dönemlerinden olu-

şur. Dönem sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav ta-
rihleri Üniversitenin ilgili kurulları tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.

(2) İlgili kurulların kararı ve Senato onayı ile öğretim yılına ilave yaz öğretimi açılabilir.
Yaz öğretimi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans bölümlerini ta-

mamlamak için tanınan azamî öğretim süresi yedi eğitim-öğretim yılı, ön lisans bölümlerini
tamamlamak için tanınan azamî öğretim süresi ise dört eğitim-öğretim yılıdır.

Öğretim planları
MADDE 14 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı
ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma
programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade
eden öğrenim kazananları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğren-
ciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak
Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders kredileri hesap-
lanır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-
lışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler zorunlu
ve seçimlik olabilir.

(3) Derslerin öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil yeterliği almış öğrenciler için yabancı
dil destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması,
uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şar-
tıyla hazırlanmış yönetmelik veya Senato esaslarına göre düzenlenir.

(4) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik
ve laboratuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı
ile belirlenir. Koşullu ders uygulaması alınan karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya gi-
rer.

(5) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide se-
çimlik dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

26 Kasım 2018 – Sayı : 30607                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



(6) Öğretim planları ve haftalık ders programları, ilgili kurul kararları ile Senatoya su-
nulur. Senato onayından geçen öğretim planları; öğretim başlamadan önce akademik takvimde
belirlenen süre içinde ilan edilir. Seçimlik derslerin açılması ile ilgili düzenlemeler senato ta-
rafından yapılır.

(7) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından, her programın özelliğine
göre hazırlanan esaslara göre yapılır.

Kalite süreçleri
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve

dış kalite güvencesi uygulamaları ve eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yük-
seköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından
belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Yapılma İlkeleri, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme, 

İtiraz Ders Tanım ve Uygulamaları

Derslerin yürütülmesi
MADDE 16 – (1) Her ders için ilgili kurul tarafından ders koordinatörü atanır. Ancak;

üniversite ortak derslerine senato tarafından, eğitim birimleri ortak derslerine birim kurulla-
rınca: bölümün gruplara ayrılarak yürütülen derslerine ise bölüm kurullarınca koordinatör ata-
ma işlemi yapılır. Ders koordinatörü ders tanım ve uygulama bilgilerini dersi verecek bütün
öğretim elemanlarının görüşünü alarak belirler. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde kulla-
nılacak yöntemler Senato tarafından belirlenir.

(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri ve sayılar kayıt yenileme
haftasından önce ilan edilir. Yarıyıl içi sınavı tarihi eğitim birimi tarafından belirlenir ve ilan
edilir.

(3) Teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında
devam zorunludur. Devamsız öğrencilerin durumu ilgili öğretim üyesi tarafından dönemin son
haftasında ilan edilir ve bu öğrenciler dönem sonu sınavına giremezler. Uzaktan eğitim prog-
ramlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetleri ilgili bölüm başkanlığı
tarafından belirlenir ve dönemin ilk haftasında ilan edilir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(5) Bölüm/programa ait aynı kodlu derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri ortak
yapılır. Üniversite genelinde ön lisans ve lisans düzeyinde ortak kodla yürütülen derslerin ölçme
ve değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(6) Dönem sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından hazırlanır ve sınav
dönemi başlamadan en geç iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda ilan edilen yer, gün
ve saatte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sınav Yönergesine göre yapılır.

(7) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik dönem
içi bütün çalışma sonuçlarını, çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde öğrencilere
ilan etmekle yükümlüdürler.

(8) Bir dersin dönem sonu başarı listesi; sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir
hafta içerisinde öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir.
Bölüm başkanlıklarınca onaylanan listelerden biri bölümde bırakılır, diğeri, en geç iki gün içe-
risinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

Başarı notu
MADDE 17 – (1) Bir öğrencinin başarı notu; o derse ait dönem içi notu ile dönem sonu

notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna kat-
kısı % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz. Mutlak notu %40’ın altında olan öğrenciler başarısız
sayılırlar. Sınıfın başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde
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bulundurularak başarı notlarının nasıl elde edileceği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Bağıl Değerlendirme Yönergesi ile belirlenir. Başarı notu ve katsayıları aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı
Pekiyi AA 4.00 90-100
İyi-Pekiyi BA 3.50 85-89
İyi BB 3.00 80-84
Orta-İyi CB 2.50 75-79
Orta CC 2.00 65-74
Zayıf-Orta DC 1.50 58-64
Zayıf DD 1.00 50-57
Başarısız  FF 0.00 49 ve altı
Muaf   MU  -- --
Dönem Sonu Sınava Girmedi GR  0.00 0.00
Devamsız   DZ  0.00 0.00
Yeterli   YT -- --
Yetersiz   YZ -- --
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış

sayılır.
b) Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin "şartlı" olarak başarıldığını gösterir.
c) FF notu öğrencinin dersten başarısız olduğunu belirtir.
ç) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları sağlamadığı için başarısız olan öğrencilere DZ notu verilir. DZ notu, not ortalamaları
hesabında FF notu işlemi görür.

d) Dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciye, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın
GR notu verilir. GR notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

e) MU notu, Üniversitenin lisans ve ön lisans bölüm/programlarına yatay/dikey geçiş
yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu
derslerin eşdeğerlerine ve muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
MU notu, not ortalamaları hesabına katılmaz.

f) YT notu, ortalamaya girmeyen ve başarılmış derslerin başarı notu olarak verilir.
g) YZ notu, ortalamaya girmeyen ve başarılmamış derslerin başarı notu olarak verilir.
Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bö-
lünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4
ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla alınan derslerde son not
geçerlidir. Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.

(4) Staj uygulaması ve işletmelerde uygulamalı eğitim yürüten programlardaki Mesleki
Uygulamalar ve İşyeri Uygulaması gibi dersler YT/YZ notları ile değerlendirilir ve not ortala-
masına katılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrenci bir dersin başarı notuna itirazını, bu notun internet üzerinden

ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı veya öğrenci bilgi sistemi
üzerinden elektronik olarak yapar. İlgili öğretim elemanı, dersin başarı notuna katkısı bulunan
bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucunu
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bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. İtiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda,
başarı durumu yeniden değerlendirilerek sonuç ilgili eğitim birimi yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır. İtiraz sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Öğrenci, sonucun ilan edildiği
tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Bu süreleri geçirenler, itiraz
hakkını kaybetmiş olurlar.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 20 – (1) Her türlü sınav evrakı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yüksek-

öğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 21 – (1) Yaz öğretimi hariç, herhangi bir dönem sonunda, o döneme ait not

ortalaması en az 3.00- en çok 3.49 olanlar onur öğrencisi, en az 3.50 ve daha yüksek olanlar
yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dö-
nemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış ol-
maları gerekir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, ilgili eğitim birimi tarafından her dönem sonunda ilan edilir.
Öğrencilerin başarı belgeleri, eğitim birimleri tarafından kendilerine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tek Ders, Mezuniyet ve Diploma

Tek ders sınavı
MADDE 22 – (1) Mezuniyetleri için tüm derslerden (staj hariç) devam şartını yerine

getirerek FF veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun
olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri
bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde
tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı
not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Bitirme Çalışması, Yönlendirilmiş Çalışma, İşyeri Uygulaması ve Mesleki Uygu-
lamalar gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördük-
leri birimlere, yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten
sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir.

Öğrenimi bitirme ve derecesi
MADDE 23 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki

bütün çalışmalardan başarılı olmuş, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS, ön lisans düze-
yinde ise yüz yirmi (120) AKTS kredisini tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalamasını en az
2.00 düzeyine çıkarmış ise öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu Yönetmeliğin 24 üncü
maddesinde sözü edilen diploma verilir.

(2) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine
ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar di-
lekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir.

(3) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-
celeri gösteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

(4) Mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler, ön görülen öğrenim sürelerinden
daha kısa sürede mezun olabilirler.

(5) Mezuniyet not durum belgesinde mezuniyet derecesi;
a) Başarı notu 3.50 (dahil) - 4.00 olanlar "pekiyi"
b) Başarı notu 3.00 (dahil) - 3.49 (dahil) olanlar "iyi"
olarak belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri be-

lirtilmez.
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Diploma
MADDE 24 – (1) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi fakültelerinde ve yüksek-

okullarında bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara fakülte, yüksekokul
ve bölüm adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir.

(2) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi meslek yüksekokullarında bu Yönetme-
liğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulu ve program adı belir-
tilmek suretiyle ön lisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet ve diploma işlemleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Diploma
ve Sertifikalar Senato Esaslarına göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-

nun 54 üncü maddesi ve 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygula-
nır.

Değişim programları
MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere
gönderilebilir.

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

(3) Değişim Programı kapsamındaki öğrenci değişim programları Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Senato Esaslarına göre yürütülür.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm-
lerdeki öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine
işlenir.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 27 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci işleri

birimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yük-
seköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıtta teslim ettiği diplo-
maları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona
erer.

(2) Her yıl ağustos ayında nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre hayatta olmadığı anlaşılan
öğrencinin üniversite kaydı silinir.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim döneminden önce Üniversiteye

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sakarya Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 öğretim yılı başından itibaren geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 10208 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 

 10216 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi(Tevsii) alanına ait, Evsel 

ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.  

1- İdarenin 

Adresi : Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzeri 22. Km 

Yenişehir/DİYARBAKIR  

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi(Tevsii) alanında yer 

alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme 

şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama 

projelerine göre, yapımı öngörülen 20.000 m3/gün 

kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 

ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye 

alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-

built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare 

personelinin eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Diyarbakır 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 

(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 13/12/2018 Saat  10.00 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
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2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az  30.000 

m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma 

Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi 

tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter 

tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1)5.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini 

ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan 

alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile 

yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Diyarbakır Organize 

Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici 

Teminat. 

H)Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

I) TeklifedilenMekanikveelektrikekipmanlarındetaylıteknikspesifikasyonları, imalatçıları, 

performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, 

mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 
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K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

N) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L)  

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.   

7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

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

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Diyarbakır-Elazığ Karayolu 

üzeri 22. Km Yenişehir/DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8-İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

10183/2-1 
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TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 31 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 

MINTIKASINDA BULUNAN KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN  

2019 YILI İÇİN HEMZEMİN GEÇİT İŞLETME GÖREVLİSİ  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/591517 

1 – İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 11 Adet Hemzemin Geçitte 48 İşçi İle. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 06.12.2018 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10078/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: 

   DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: 

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı 

dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim 

belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya 

halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

Anabilim Dalı Kadro Ünv. Adedi Der 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

 10182/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Özeren İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Fevzi Çakmak Mah. 

Derya Sok. No:18/A Pendik / İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonu (LİBK) 04.07.2007 tarih ve 99 sayılı kararı ile 

verilen 154 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın 

talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 26.10.2018 

tarih ve 558/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 14.11.2018 tarih ve 207904 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 10220/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi 461 ada, 1 parsel üzerindeki 89605 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Hıdır UNAT (Denetçi No: 2986, Oda Sicil No: 7741) tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 25.10.2018 tarihli ve E:2018/1182-

K:2018/2438 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli 

ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hıdır UNAT hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin 

sebebiyet kaydıyla ilgili olan kısmı 20.11.2018 tarihli ve 213179 sayılı Makam Olur’u ile iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10221/1-1 

—— • —— 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-

2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 

24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı 

kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 08.11.2018 tarih ve 2431/5235 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 
 

SIRA 

NO 

ANALİZ 

NO 
BİNA  SAHİBİ ADRES 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ  

ENCÜMEN KARAR 

TARİH VE SAYI 

1 3516 
İbrahim – Hüseyin 

YALÇIN 

Derbent Mahallesi 50. 

Sokak No:1 

Mamak/ANKARA 

08.11.2018/2431-5235 

 10218/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Ankara ili, Çankaya İlçesi, Keklikpınarı Mahallesi, Çaldağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi kapsamında bulunan gecekondular ile ilgili olarak, 2981/3290/3366 sayılı yasalar gereği, 

proje kapsamında mülkiyeti Belediyemize ait olan 29214 ada 2 sayılı parselden arsa tahsis 

işlemleri başlamış bulunmaktadır. 

Bu nedenle, ilan tarihinden itibaren aşağıda tabloda ismi yer alan hak sahiplerinin 2018 

yılı için mağduriyet yaşanmaması amacıyla, bilgi vermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Emniyet Mahallesi, Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan B Blok, 

danışma arkası, 1. Proje Şefliğine İVEDİ olarak müracaat etmeniz gerekmektedir. 

 

 
 10219/1-1 

ADI-SOYADI ADI-SOYADI ADI-SOYADI

Zekeriya MUHACİR Hanefi ÇAKIR Kemal POLAT

Süleyman ÖZKAN  Vrs. 

Özgür ÖZKAN

Beytullah ÖZKAN

Fatma ÖZKAN

Muhammed ÖZKAN

Satılmış UYAR Vrs. Emine UYAR
Rabiye ÇALAN

M. Hanefi ŞAHİN Satılmış UYAR Vrs. Murat UYAR Güleser BAKAR

Vildan YALÇIN kardeşi Ahmet 

YALÇIN
Satılmış UYAR Vrs. Dilek UYAR Dellake KAYATÜRK

Hüsamettin PINAR Satılmış UYAR Vrs. Hasan UYAR Kibar ÇELİK

Mehmet İbrahim POLAT Ahmet ÇELİKSU Mehmet ÇELİKSU

Hasan TURHAN Şakir IŞILAK Ahmet GÖRMÜŞ

Halit ÖZDEMİR Kerim AKSES Selahattin ŞENTÜRK

Zülküf POLAT Osman ÇAKIR

Lokman TOPRAK VRS.

Naringül TOPRAK

Ezgi TOPRAK

Emine ATAK

Erkan TOPRAK

Hüsamettin SEFİL İsmail ULUSOY Hamza KARAN

Nusrettin Gezer Vrs. Şaban KAYA Ahmet YILMAZ

Hürdes KARADERİLİ vrs.Murat 

ÖZCAN

Ali KAYA Vrs. Şaban KAYA ve 

Diğerleri
Gülbeyaz AYAR

Hürdes KARADERİLİ vrs. Sevgi 

UĞRAÇ
Abdulkadir ÇALI Vrs. İpek ÇALI Faruk SÜTÇÜ

Hürdes KARADERİLİ vrs. İrfan 

UĞRAÇ
Abdulkadir ÇALI Vrs. Yasin ÇALI Raşit AKIN

Aytaç Yaşar ÖNEN Abdulkadir ÇALI Vrs. Salih ÇALI Vedat ÖZTOPRAK

Yusuf SEFİL
Abdulkadir ÇALI Vrs. Nurdan ÇALI 

(BİÇER)
Ali ÖZTOPRAK

Mehmet Hanefi KARAŞAL
Abdulkadir ÇALI Vrs. Soner Soykan 

ÇALI
Abdulkadir AYDIN

Fahrettin BULDUK Ayşe CAN Abdulhalim AĞARLI

Mehmet Zeki BULDUK Mehmet Emin ULUSOY YAHYA AĞARLI

Gıyasettin AĞAÇSEVEN Hülya KIRGIL (KOCAGÖZ) Hüseyin KORKMAZ

Sefer ÇELİK Kadir KARA Ahmet BALCI

Nuri DURMAZ Pehlilbirdane UYAR Esat KESKİN

Osman BÜKER Vrs. Fatma BÜKER Ahmet DEPECİK Vrs. Şahin KARTLI

Osman BÜKER Vrs. Gülhan BÜKER

Ahmet DEPECİK Vrs. 

Leyla DEPECİK-

Kamer DEPECİK(DALKIRAN)

Fatma DEPECİK

İdris DEPECİK

Şahin KARTLI Vekili Yasin DURGUN

Osman BÜKER Vrs. Gökhan BÜKER Ahmet DEPECİK Vrs. Hasan DEPECİK Mustafa İMAL

Osman BÜKER Vrs. Gülden BÜKER Ahmet DEPECİK Vrs. Hatice DEPECİK Bekir İMAL

Nuri YILDIZ Ahmet DEPECİK Vrs. Recep DEPECİK Ali GANİ Vrs.

Musto KARAKAYA Mehmet GÖKÇE Vrs. Emine GÖKÇE İlyas YILDIRIM 

Mustafa İLHAN Mehmet GÖKÇE Vrs. Osman GÖKÇE Selahattin KORKMAZ 

Ali Osman KARABİDEK Mehmet GÖKÇE Vrs.Tezcan GÖKÇE Zekeriya ŞENGÜL 

Doruk SAL
Mehmet GÖKÇE Vrs. adına Ethem 

GÖKÇE
Afife TURHAN 

Tahir DOĞAN Selahattin TOY Hamza ÇELİK oğlu Sedat ÇELİK

Ali YAĞMUR-Mehmet KISAER Eda ÇALIŞKAN Mehmet YILDIRIM

Adem SARIGÖL Osman SARIGÖL Ali SARIGÖL

Haydar ADAŞ Vrs. Şeref ADAŞ



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 26 Kasım 2018 – Sayı : 30607 

 

Kadir Has Üniversitesinden: 
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İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, başvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 28 Aralık 2018 tarihine 

kadar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.  

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve 

Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.  

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/akademik/atama- 

kriterleri_2015oncesi) ve atama kriterlerini (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama- 

kriterleri) sağlamaları gerekmektedir. Ancak Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış 

olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.  

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.  

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.  

İlan edilen kadrolara başvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 

8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın 

dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri 

sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz 

Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya 

diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları 

gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, 

Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli 

olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben 

başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan 

Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan 

formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan 

formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri web adresinden 

temin edilebilir. 

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro 

başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır. 

İlan olunur. 
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FAKÜLTE/ENSTİTÜ 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Endodonti  Profesör(2) 1 

Periodontoloji  Profesör(3) 1 

Endodonti  Dr. Öğr. Üyesi(4) 1 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakoloji  Profesör(5) 1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fransız Dili ve Edebiyatı  Dr. Öğr. Üyesi(1)(6) 1 

Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Dr. Öğr. Üyesi(1)(7) 1 

Toplumsal Yapı ve Değişme  Dr. Öğr. Üyesi(8) 1 

Türk Halk Bilimi  Dr. Öğr. Üyesi(9) 1 

Yeniçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi(10) 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

İngiliz Dili Eğitimi Profesör(1)(11) 1 

İngiliz Dili Eğitimi  Doçent(1)(12) 1 

Eğitim Yönetimi Doçent(13) 1 

Kimya Eğitimi  Doçent(14) 1 

Kimya Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi(15) 1 

Okul Öncesi Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi(16) 1 

FEN FAKÜLTESİ 

Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör(17) 1 

Topoloji  Profesör(18) 1 

İstatistiksel Bilgi Sistemleri  Doçent(19) 1 

İstatistik Teorisi  Dr. Öğr. Üyesi(19) 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Grafik  Doçent(20) 1 

Seramik  Doçent(21) 1 

Resim  Dr. Öğr. Üyesi(22)  1 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Hemşirelikte Yönetim  Dr. Öğr. Üyesi(1)(23)  1 

İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi(1)(24) 1 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Mali Hukuk  Dr. Öğr. Üyesi(25) 1 

İdare Hukuku  Dr. Öğr. Üyesi(26) 1 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Radyo ve Televizyon  Dr. Öğr. Üyesi(27)  1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim ve Organizasyon  Doçent(1)(28)  1 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat  Doçent (İngilizce)(1)(29) 1 

Sosyal Hizmetler  Dr. Öğr. Üyesi(30) 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Donanımı  Profesör(1)(31) 1 

Hidrolik  Profesör(1)(32) 1 
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Bilgisayar Bilimleri  Doçent(1)(33) 1 

Bilgisayar Donanımı  Doçent(1)(34) 1 

Bilgisayar Yazılımı  Doçent(1)(35) 1 

Hidrojeoloji  Doçent(36) 1 

Çevre Bilimleri  Dr. Öğr. Üyesi(1)(37) 1 

Çevre Teknolojisi  Dr. Öğr. Üyesi(1)(38) 1 

Gıda Bilimleri  Dr. Öğr. Üyesi(1)(39) 1 

Gıda Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi(1)(39) 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Çocuk Gelişimi  Profesör(40) 1 

Toplu Beslenme Sistemleri  Doçent(41) 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent(42)  2 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Spor ve Antrenörlük  Profesör(43) 1 

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi  Dr. Öğr. Üyesi(44) 1 

TIP FAKÜLTESİ 

Anatomi  Profesör (Türkçe)(1)(45) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör (Türkçe)(1)(46) 1 

Kalp ve Damar Cerrahisi  Profesör (İngilizce)(1)(47) 1 

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları  Profesör (Türkçe)(1)(48) 1 

Nükleer Tıp Profesör (Türkçe)(1)(49) 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi  Profesör (İngilizce)(1)(50) 1 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi  Profesör (İngilizce)(1)(51) 1 

Radyoloji Profesör (İngilizce)(1)(52) 1 

Tıbbi Biyokimya  Profesör (Türkçe)(1)(53) 1 

Tıbbi Biyoloji Profesör (İngilizce)(1)(54) 1 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi  Profesör (Türkçe)(1)(55) 1 

Acil Tıp Doçent (Türkçe)(1)(56) 1 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Doçent (Türkçe)(1)(57)  1 

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Doçent (Türkçe)(1)(58) 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe)(1)(59)  1 

Radyoloji Doçent (Türkçe)(1)(60)  1 

Radyoloji Doçent (Türkçe)(1)(61)  1 

Çocuk Cerrahisi  Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe)(1)(62) 1 

Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe)(1)(63) 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe)(1)(64) 1 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

Kök Hücre Bilimleri  Doçent(1)(65) 1 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ 

Pediatrik Temel Bilimler  Dr. Öğr. Üyesi(1)(66) 1 

Pediatrik ve Perinatal Patoloji Araştırmaları  Dr. Öğr. Üyesi(1)(67) 1 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği  Profesör(68) 1 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Ameliyathane Hizmetleri  Doçent(69) 1 
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AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize 

edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ 

akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. 

2 - Diş sert dokuları ve fiziksel özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

3 - Periodontal doku kaynaklı (kök) hücreler ve periodontal doku mühendisliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

4 - Endodontik biyomateryallerin biyolojik ve mekanik özellikleri alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

5 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Doçent unvanını Farmakoloji alanında almış 

olmak. 

6 - Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Doktora derecesine sahip olmak 

7 - Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim Tercümanlık alanlarında Doktora 

derecesine sahip olmak. 

8 - Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. 

9 - Türk Halk Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

10 - Yeniçağ Tarihi alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

11 - Doçent unvanını Dilbilim alanında almış olmak ve eğitimsel dilbilim alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

12 - Doçent unvanını İngilizce Dil Eğitimi alanında almış olmak ve dil eğitiminde 

bireysel farklılıklar alanında çalışmalar yapmış olmak. 

13 - Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış 

olmak ve eğitimde etik alanında çalışmalar yapmış olmak. 

14 - Doçent unvanını Kimya Eğitimi alanında almış, kimya özel alan yeterliliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

15 - Kimya Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, kimya ve çevre eğitiminde 

bilişsel yapılar alanında çalışmalar yapmış olmak. 

16 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak ve okul 

öncesi eğitim programları alanında çalışmalar yapmış olmak. 

17 - Değişmeli olmayan halkalarda yerelleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak. 

18 - Ditopolojik uzaylar alanında çalışmalar yapmış olmak. 

19 - İstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

20 - Grafik tasarım alanında akademik ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak. 

21 - Seramik ve disiplinlerarası sanat alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 
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22 - Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik derecelerine sahip 

olmak. 

23 - Hemşirelikte Yönetim alanında Yüksek Lisans, Hemşirelik Esasları alanında Doktora 

derecelerine sahip olmak ve en az 4 ay yurt dışı akademik deneyime sahip olmak. 

24 - İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

25 - Mali Hukuk alanında Doktora derecesine sahip olmak ve uluslararası vergi hukuku 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

26 - İdare Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak ve idarenin sorumluluğu 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

27 - Medya sosyolojisi ve etnografisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

28 - Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, insan kaynakları ve 

yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

29 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

30 - Sosyal Hizmet alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

31 - Gömülü sistemlerde güvenilirlik alanında çalışmalar yapmış olmak. 

32 - Çevresel hidrolik ve su yapıları alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

33 - Bilgisayarla görme ve derin öğrenme alanında çalışmalar yapmış olmak. 

34 - Bilgisayarla görme ve görüntü işleme alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

35 - Bilgisayarlı görü ve video analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

36 - Karst hidrojeolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

37 - Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve iklim modellemesi 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

38 - Çevre Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak, biyomineralizasyon ve 

biyogranülasyon prosesleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

39 - Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

40 - Doçent unvanını Çocuk Gelişimi alanında almış olmak. 

41 - Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını 

Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. 

42 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesine sahip olmak, Doçent 

unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. 

43 - Antrenman bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

44 - Moleküler egzersiz fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

45 - Tıp Doktoru olmak, Doçent unvanını Anatomi alanında almış olmak. 

46 - Çocuk Alerji - İmmunoloji Yan Dal uzmanı olmak, İmmunoloji alanında Doktora 

derecesine sahip olmak, kök hücre transplantasyonu alanında çalışmalar yapmış olmak. 
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47 - Aort kapak tamiri alanında uluslararası belge sahibi olmak, kardiyak fizyoloji 

alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak. 

48 - Robotik Cerrahi ve Polisomnografi Skorlama Serifikalarına sahip olmak. 

49 - Tıp Doktoru olmak, Doçent unvanını Nükleer Tıp alanından almış olmak. Preklinik 

radyonüklitler alanında çalışmalar yapmış olmak. 

50 - Maksillofasiyal Cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

51 - El Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Belgesine sahip olmak. 

52 - Acil radyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 

53 - Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak ve Biyokimya alanında Doktora derecesine sahip 

olmak. 

54 - Doçent unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak, nöromusküler hastalıklar ve 

genom analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

55 - Tıp Doktoru olmak, Doçent unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak. 

56 - İleri Yaşam Desteği uygulamaları alanında uluslararası sertifika sahibi olmak ve acil 

tıpta ultrasonografik değerlendirme alanında çalışmalar yapmış olmak. 

57 - Psikolog olmak ve Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak. Çocuk 

istismarı alanında çalışmalar yapmış olmak. 

58 - Havayolu Cerrahisi konusunda sertifika sahibi olmak. 

59 - Omuz artroskopisi ve spor travmatolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

60 - Amerikan Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Tanısal ve girişimsel 

nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak. 

61 - Türk ve Avrupa Radyolojisi Yeterlilik Belgesine sahip olmak. 

62 - Pediatrik onkolojik cerrahi alanında çalışmalar yapmış olmak 

63 - Koroner BT Anjiyografi alanında çalışmalar yapmış olmak ve periferik arter 

hastalıklarında girişim alanında sertifika sahibi olmak. 

64 - Klinik Psikoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak ve anksiyete bozuklukları 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

65 - İnsan göbek kordonu ve kordon kanı kök hücreleri alanında çalışmalar yapmış ve bu 

alanda yurt dışı akademik deneyime sahip olmak. 

66 - Biyoloji alanında Lisans, İmmunoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine 

sahip olmak, HLA doku tiplendirmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.  

67 - Tümor İmmunolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, moleküler kanser 

hücre biyolojisi alanında çalışmalar yapmış ve yurt dışı akademik deneyime sahip olmak.  

68 - Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, Doçent unvanını 

Kompozisyon alanında almış olmak, orkestra ve oda müziği alanlarında eser sahibi olmak. 

69 - Doçent unvanını Cerrahi Tıp Bilimleri Alanında almış olmak. 

 10203/1-1 
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

MEMUR ALIMI İLANI 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 Tarihli ve E: 2018/15, K: 2018/78 Sayılı

Kararı

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


