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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin be-
şinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından
belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması
şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda
enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elek-
tronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca jürideki tüm üyelerin bizzat
katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde tez sınavını
izleyen on gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul du-
rumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini tutanakta belirtmeleri zo-
runludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, bahar yarıyılı için
ocak-haziran güz yarıyılı için temmuz-aralık ayları arasında yılda en az iki kez tüm üyeleriyle
bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin şehir
dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda enstitü yönetim kurulunun kararı ile video
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konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elektronik ortamda toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla
EABD/EASD başkanı tarafından jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde,
video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde toplantıyı izleyen on gün içinde enstitüye
bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tarafından
belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğun fiilen sınava katılması
şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi durumunda
enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak elek-
tronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye
ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca
jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde, video konferans sistemi yoluyla
yapılması halinde tez sınavını izleyen on gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez/çalışma, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. Jüri üyeleri, EYK tara-
fından belirlenen tarihte tüm üyeleriyle bizzat ya da jürinin salt çoğunluğunun fiilen sınava ka-
tılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışından gelememesi duru-
munda enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi yoluyla kayıt altına alınarak
elektronik ortamda toplanarak aralarından birini başkan seçip öğrenciyi tez/çalışma savunma
sınavına alır. Sınav, tez/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur
ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katı-
lımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez/çalışma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez/çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/çalışması kabul
edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durum-
larında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu
karar, EABD/EASD başkanlığınca jürideki tüm üyelerin bizzat katılımı halinde üç gün içinde,
video konferans sistemi yoluyla yapılması halinde tez sınavını izleyen on gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/5/2017 30054
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokullar ve meslek yüksekokul-
larındaki hazırlık sınıfları dâhil önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları dü-
zenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi  aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Üniversite birincisi, fakülteler tarafından belirlenen yüksek onur öğrencileri arasın-
dan seçilir ve Rektörlükçe takdir belgesi ile ödüllendirilir.”

“d) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu birincilikle tamamlayan yüksek onur
öğrencileri arasından GNO’suna göre en yüksek puana sahip olanlar Fakülteler birincisi, Yük-
sekokullar birincisi ve Meslek Yüksekokulları birincisi olarak kabul edilir ve Rektörlükçe takdir
belgesi ile ödüllendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecesi Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinde yer alan başarı notu değer-
lendirme tablosunda gösterildiği biçimde dereceye çevrilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/5/2014 28993

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/9/2016 29840
2- 22/10/2017 30218

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/8/2012 28375

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/9/2015 29479
2- 20/9/2018 30541 (Mükerrer)
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Fenerbahçe Üniversitesinden:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakültelerde

yürütülen lisans eğitim-öğretimi, sınavlar ve öğrenci işleri ile ilgili usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesine öğrenci kabulü, hazırlık

sınıfları dâhil kayıtlı öğrencilerin lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ve uy-
gulanması, sınavlar, izinli sayılma, ayrılma, diploma işlemleri, akademik danışmanlık ve ben-
zeri lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yar-

dımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
ç) Dekan: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakülte dekanını,
d) Fakülte: Fenerbahçe Üniversitesi Fakültelerini,
e) Fakülte Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yö-

netim kurulunu,
g) Kredi: Bir dersin yarıyıl kredi değerini,
ğ) Lisans eğitim ve öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık programı kap-

sayan bir yükseköğretimi,
h) Mütevelli Heyet: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörlüğünü,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Program: Fenerbahçe Üniversitesi lisans diploma programını,
k) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) Yabancı diller hazırlık sınıfı: Fenerbahçe Üniversitesi hazırlık sınıfını,
p) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
s) Yönetmelik: Fenerbahçe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-

ğini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci İşleri, Kayıt İşlemleri

Yatay ve Dikey Geçişler ve Ders Muafiyetleri
Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Öğrencilere ilişkin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, intibak, diplo-

ma, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler ve benzeri her türlü işlem Öğrenci İşleri Direktörlüğü
tarafından merkezi olarak yürütülür. Bunlardan gerekli görülenler, öğrencinin kayıtlı olduğu
Fakülte tarafından da yapılabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler bünyesinde bulunan lisans diploma prog-

ramlarına alınacak öğrenci sayıları, her yıl Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin
onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans diploma programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel
yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt içi ve yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine
göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim
programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yer-
leştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre yapılır.

Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmek için, lisans öğrenimiyle ilgili

ÖSYM tarafından yapılan sınavı ve/veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavını
kazanmış olmak gerekir. Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin işlemler Senatonun belirlediği
esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, ÖSYM’nin belirlediği kayıt
tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda ve Üniversite tarafından ilan edilerek istenen belgeler ile
Öğrenci İşleri Direktörlüğünce oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi veya noter tara-
fından düzenlenmiş vekâletname ile tayin ettiği vekili aracılığıyla da yaptırabilir.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılamaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve
herhangi bir hak iddia edemez.

(4) Eğitim-öğretim ücretini Rektörlük tarafından belirlenen süre içinde ödemeyenlerin
kayıtları yapılmaz.

(5) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(6) Her aşamada, kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgelerde sahte veya tahrif edilmiş
belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı,
kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden
ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu
eğitim-öğretim ücretleri geri ödenmez.

(7) Özel yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler için kayıt tarihi Senato tarafından,
kayıt için gerekli belgeler ise ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenir.

(8) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili, lisans programlarında Türkçe, İngilizce

veya kısmen İngilizcedir.
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Yabancı dil yeterliliği
MADDE 9 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan lisans programla-

rında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.
(2) Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul

edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen
düzeyde ve belirlenen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı oldukla-
rını belgelendirmeleri şartı aranır. Öğrenciler lisans öğrenimine başlayabilmek için geçerli sınav
sonuç belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadır. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil
belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve lisans öğ-
renimine başlayabilmek için söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan
almak zorundadır.

(3) En az son üç yılında, İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke va-
tandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurum-
larda tamamlayanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından muaf sayılır.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan lisans programları öğrencilerinden
uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi sunmayan, Üniversitenin İngilizce yeterlilik sı-
navına girmeyen ya da bu sınavdan başarısız olan veya üçüncü fıkradaki muafiyet koşulunu
yerine getiremeyen öğrenciler Üniversitenin İngilizce hazırlık programına devam etmekle yü-
kümlüdür.

(5) İngilizce hazırlık programından muaf olmaya ilişkin diğer koşullar Senato tarafından
belirlenir.

(6) Bu maddedeki esaslar, Üniversitede öğretim dili İngilizce veya kısmen İngilizce
olan lisans programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uy-
gulanır.

İngilizce hazırlık programı
MADDE 10 – (1) İngilizce hazırlık programı Fenerbahçe Üniversitesi Yabancı Diller

Koordinatörlüğü tarafından, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Üniversitede öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda kayıtlı öğrenciler ha-
zırlık sınıfına isteğe bağlı olarak kaydolur.

(3) İngilizce hazırlık programında başarılı olan öğrenciler lisans öğretimine başlama
hakkı kazanır. İngilizce hazırlık programı sırasında İngilizce yeterliliklerini belgeleyenler, takip
eden yarıyıl başında lisans eğitimlerine başlayabilir.

(4) İngilizce hazırlık programındaki azami öğrenim süresi ve programdan ilişik kesmeye
ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde düzenlenen ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslar uygulanır.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 11 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna

dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kay-
bın yerel veya ulusal bir gazetede ilan verilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne sunulması gerekir. Bu durumda, öğrenciye Rektörlük tarafından belirlenen be-
del karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Üniversite tarafından geri alınır ve imha edilir.
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Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ödeme yöntemleri, her

yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler
için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde eğitim-öğ-
retim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen
öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Eğitim-öğretim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alına-
rak, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek oranda artırılır.

(3) Değişim programına katılan öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin konular üni-
versiteler arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında belirlenir.

Burslar
MADDE 13 – (1) Üniversiteye girişte veya öğrenim devam ederken sağlanacak eği-

tim-öğretim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar
Senato kararı ve Mütevelli Heyet Onayı ile her yıl belirlenir. Bu hususta hazırlanan Burs Yö-
nergesi esasları uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur.
(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği

yarıyıl dahil, geriye yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur. Bu ko-
şulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler,
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Eğitim-öğretim ücretini ödeyen öğrenciler, o yarıyıl için belirlenen derslerden oluş-
turdukları ders programlarını danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadır. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve ders ka-
yıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdür. Ders alma işlemini tamamlayan öğrencinin
kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ders programlarını danışmanlarına onay-
latarak ders kayıt işlemini tamamladıktan sonra, mali yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar
kayıt yeniletmiş sayılmaz.

(5) Öğretim planında staj uygulaması yer alan programlarda, bütün dersleri başardığı
halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen
tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yeni-
lediği her yarıyılda, Mütevelli Heyet tarafından ilgili öğrenim yılı için belirlenen oranda eği-
tim-öğretim ücretini öder.

(6) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda derslere ve sınavlara
giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Mazeretleri olan öğrencilerin geçerli süre dı-
şında kayıt yenilemeleri ve süre belirlemeleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırı-
lır.

(7) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-
resinden sayılır.

(8) Dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilemeyen öğren-
cilerin ilişikleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ke-
silebilir.

(9) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri Fakülte Yöne-
tim Kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.
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Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt
MADDE 15 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin li-

sans diploma programlarına veya Üniversitenin lisans diploma programları arasında yapılacak
yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hü-
kümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri, 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Öğrenim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan diploma programına yatay veya
dikey geçiş yapacak öğrenci İngilizce bildiğini belgelemelidir. Belgelemeyen veya İngilizce
muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrencilerin mecburi hazırlık sınıfına devam etmeleri ve
süresi içerisinde başarılı olmaları gereklidir.

Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Üniversitenin diploma programlarına yatay

ve dikey geçiş yapan öğrencilerin ders muafiyetleri ve intibak işlemleri Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapı-
lır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği
kesilmiş veya mezun olup ÖSYM tarafından Üniversitenin bir lisans programına kayıt yaptır-
maya hak kazanan öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları takdirde daha önce devam et-
tikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilir.
Bu öğrencilerin ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Bu fıkra çerçevesinde Üniversiteye intibakı yapılmış öğrencilerin mezuniyet hakkı ka-
zanabilmeleri için Üniversitede lisansta en az dört yarıyıl kayıtlı olmaları şartı aranır.

(3) Yukarıdaki fıkralar uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
Özel öğrenci
MADDE 17 – (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendi-

lerine dışarıdan derslere katılma izni verilen, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğ-
rencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler, istenilen özel şartlar ve ders
saati toplamı ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafın-
dan karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, istedikleri taktirde aldıkları
dersleri, notları ve kredileri gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler Üniversite öğrencisi
sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak diğer hususlarda Üniversite öğrenci-
lerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir.

(4) Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücreti öder.

(5) Üniversite yurt içi veya yurt dışında bulunan üniversitelerle birlikte öğrenci değişim
programları yürütebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen
esaslar doğrultusunda uygulanır.
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Dinleyici olarak ders alma
MADDE 18 – (1) Herhangi bir dersin dinleyici olarak alınabilmesi için, dersi veren

öğretim elemanının kabulü gereklidir. Dinleyici olarak alınan dersler için kredi verilmez ve bu
dersler mezun olmak için gereken veya anadal ya da yan dal için gereken ders yükü kapsamına
dahil edilmez. Bir derse kredili olarak kayıt yaptırmış öğrencinin bu dersteki statüsü dinleyici
statüsüne; bir dersi dinleyici olarak almış bir öğrencinin bu dersteki statüsü de kredili olarak
kayıt yaptırmış öğrenci statüsüne çevrilemez.

(2) Öğrenci herhangi bir dersi dinleyici olarak alabilmek için, dersin kredisi esas alına-
rak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder.

Engelli öğrenciler
MADDE 19 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencinin
performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi
veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir.
Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya
yardımcı kişi ve araçlar sağlanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenen kontenjan ve esaslar ile Senatonun kararlarına göre yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Akademik takvim
MADDE 21 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte

kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Fakültelerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav

tarihleri ile eğitim-öğretim ücreti yatırma, kayıt yenileme, kayıt dondurma, yatay ve dikey geçiş
ve benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

(3) Öğrenciler akademik takvime ve akademik takvim çerçevesinde Üniversite birimleri
tarafından belirlenen tarih ve sürelere uymak zorundadır.

Eğitim-öğretim türleri ve modeli
MADDE 22 – (1) Üniversitede, örgün, yaygın ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı

olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim ve öğretim yapılabilir.
(2) Yükseköğretim Kurulu kararı ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve ile-
tişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisans dü-
zeyinde uzaktan öğretim programları açılabilir.

Lisans programı
MADDE 23 – (1) Bir lisans programı, lisans diploması almak için öngörülen teorik

ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar ile bu çalışmaların yarıyıllara dağılımı
ve kredi değerlerinden oluşan sekiz yarıyıllık bir eğitim ve öğretim programıdır.

(2) Bölümler tarafından yeni lisans programı açma talebi derslerin adı, kodu, içeriği,
kredi değerleri, saat dağılımları, ön koşulları ve eş koşulları belirtilerek ilgili Fakülte Kurulunun
önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
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(3) Bir dersin kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile
uygulama/laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(4) Ön koşul dersi, bir dersten önce alınarak başarılı olunması gereken derstir.
(5) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınan veya daha önce alınmış olan derstir.
(6) Mevcut programlardaki değişiklikler ve uygulama ilkeleri ilgili Fakülte Kurulunun

önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 24 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim, yarıyıl (dönem) esasına göre düzenlenir.
(2) Yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Bir yarıyıl en az 14 haftadır.
(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile Senato kara-

rıyla belirlenmiş dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında
veya ulusal bayram ve genel tatil günleri hariç cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu
dersler açık öğretim veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de
verilebilir.

Öğretim planları ve dersler
MADDE 25 – (1) Fakültelerde eğitim ve öğretim; teorik dersler, modüller, seminerler,

uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, es-
kizler, arazi üzerinde uygulamalar, bitirme projeleri ve benzeri çalışmalardan oluşur. Dönem
projesi, stüdyo, bitirme tezi veya projesi öğretim planlarının üçüncü yarıyılından itibaren se-
çimlik ya da zorunlu ders olarak programda yer alabilir. Dönem projesi, stüdyo, bitirme tezi
veya projesinin; yürütülmesi, tamamlanması ve kabul edilmesi ile birbirini izleyen ders ya da
ön koşullu ders olarak düzenlenmesine ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gös-
terildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tâbi ders
sayılır.

(4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Ders kredileri; ilgili programın diploma
düzeyi, alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı, teorik
ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma
saatleri ile ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısı göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir. Derslerin dönem başına
en az 30 AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı öğretim planında belir-
tilir.

(5) Fakültelerin, Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarına göre hazırlanan ders
programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur. Öğretim planlarında
yapılacak değişiklikler yine Fakülte Kurulu önerisi ve Senato kararıyla yapılır.

(6) Üniversitenin lisans programlarının öğretim planlarında, içeriği ve ayrıntıları Fakülte
Kurulu tarafından belirlenen seçimlik dersler yer alır.

(7) Öğretim planlarında zorunlu staj öngörülebilir. Staja ilişkin usul ve esaslar, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(8) İlgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak çift anadal ve
yan dal programları açılabilir.
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Zorunlu ve seçimlik dersler
MADDE 26 – (1) Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur.

Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçimlik dersler ise öğrencinin öne-
rilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçimlik dersler, tüm bölümlerin öğretim planlarından tek tek veya belirlenmiş ders
grupları içinden seçilebilir. Seçimlik dersler, ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı
ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu, her bir seçimlik derse kayıt
yaptıracak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 27 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde

yazılı ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, Türk Dili dersi ve Ya-
bancı Dil dersi en az iki yarıyılda zorunlu ders olarak öğretim planında yer alır.

Derse kayıt, ders ekleme ve dersten çekilme
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen süre içeri-

sinde derslere kayıt olmak zorundadır. Öğrenci ders kaydını danışmanına onaylatmakla yü-
kümlüdür.

(2) Öğrencilerin kayıt oldukları her bir dersin, kendi öğretim planlarında bir karşılığının
bulunması gerekir. Öğrenci, öğretim planında karşılığı bulunmayan bir dersi danışmanının ona-
yı ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kredisi ve notu ortalama hesabına katılmamak
şartıyla alabilir. Bu şekilde alınan bir dersin kredisi ve notunun daha sonra ortalama hesaplarına
katılması talep edilemez. Bu dersin başarı durumu mezuniyeti etkilemez.

(3) Öğrenciler eğitime başladıkları ilk yarıyılda, muaf sayılan dersler hariç, o yarıyıl
için öğretim planlarında gösterilen tüm derslere kayıt olmak zorundadır.

(4) Merkezi yerleştirme puanıyla ikinci yarıyılda Üniversitenin bir diploma programına
yatay geçiş yapan öğrenciler ile ders muafiyet işlemleri sonunda intibakı ikinci ya da daha üst
bir yarıyıla yapılan öğrenciler için üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
danışmanının onayını alarak, kredi yüklerini aşmamak koşuluyla, her bir ders için bir defaya
mahsus olmak üzere ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilir.

(6) Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk iki yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik tak-
vimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak öğretim planındaki
derslerden birinden çekilebilir. Öğrenciler bir yarıyılda en fazla bir dersten, lisans öğrenimi
süresi içerisinde en fazla iki dersten çekilebilir. Öğrenciler ancak ilk defa aldıkları derslerden
çekilebilir. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde Ç (çekildi) olarak gös-
terilir.

(7) Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve
alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerin
bir kısmını veya tamamını almayabilir. Bu sebeple herhangi bir derse kayıt olunmaması, azami
öğrenim süresinin işlemesine engel olmaz.

Ders transferi
MADDE 29 – (1) Üniversite lisans diploma programında kayıtlı öğrenci; daha önce

kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu lisans dip-
loma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde bulu-
nabilir. Saydırmak istediği dersler, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında
diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından değerlendirilerek karara bağlanır. Üniversitede alınan derslere karşılık muafiyet verilen
dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Yurt dışı değişim programları kap-
samında alınan dersler ile Türkçe programlar hariç öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin
öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili
şartına uymak zorundadır.
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(2) Öğrenci Üniversiteye ilk kaydı sırasında muafiyet başvurusunu, transkripti, ders
içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına yapması gerekir. Öğrenci
Üniversiteye kayıt öncesi diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı dersler için lisans eğiti-
mine başladığı ilk döneminden sonra muafiyet talebinde bulunamaz.

Çift anadal programı
MADDE 30 – (1) Çift anadal programı iki ayrı lisans programının Senato tarafından

belirlenen gereklerini eş zamanlı yerine getiren öğrencilere, iki ayrı diploma verilen program-
dır.

(2) Çift anadal programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yan dal programı
MADDE 31 – (1) Yan dal programı, Üniversitede bir lisans programına kayıtlı öğren-

cinin öngörülen şartları taşımak kaydıyla, Üniversite içinde başka bir lisans programında belirli
bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir yan
dal sertifikası alabilmesini sağlayan programdır.

(2) Yan dal programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yürütülür.

Danışmanlık
MADDE 32 – (1) Her öğrenci için ilgili Fakülte tarafından bir öğretim elemanı danış-

man olarak atanır. Danışman, eğitim-öğretim süresince öğrenciyi izler ve öğrencinin devam
etmekte olduğu lisans programı, çift anadal ve yan dal programları çerçevesinde öğrencinin
alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğ-
renci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte
düzenler ve ders programını danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Danışmanın kayıt süresi içerisinde geçerli mazereti nedeniyle Üniversitede bulu-
namayacak ise durumunu yazı ile bölüm başkanlığına bildirmesi üzerine; bölüm başkanı, da-
nışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve durumu ilgili öğrencilere
duyurur.

Nominal ve maksimum kredi yükü
MADDE 33 – (1) Nominal kredi yükü, öğrencinin bulunduğu yarıyıl için öğretim pla-

nında öngörülen kredi miktarını gösterir.
(2) Maksimum kredi yükü, genel not ortalaması 2.50 ve üstü olan öğrencilerin nominal

kredi yükünün 6 kredi üstünde alabilecekleri kredi miktarıdır.
(3) Öğrenciler lisans öğrenimine başladıkları ilk iki yarıyılda nominal kredi yükünden

fazla kredi alamaz. Ders muafiyeti işlemleri sonunda intibakı ikinci yarıyıla yapılan öğrenciler
için bu süre bir yarıyıldır. Ders muafiyeti işlemleri sonunda intibakı üçüncü ya da daha üst bir
yarıyıla yapılan öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda, başarısız öğrenci statülerine getirilen sınırla-
malar saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen maksimum kredi yü-
künden fazla kredi alamaz.

(5) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 kredi daha alarak mezun olabilecek
durumda olan öğrencilerin kredi yükleri, öğrenci statülerine bakılmaksızın, ilgili Fakülte Yö-
netim Kurulu tarafından, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak
üzere, en fazla 6 kredi arttırılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, Kayıt Dondurma,

İlişik Kesme ve Ayrılma, Diplomalar

Derslere devam ve başarı notu

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, ilgili Fakültelerin belirlediği ilkeler doğrultusunda ders-
lere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim ele-
manlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 ora-
nında devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından iz-
lenir.

(3) Dönem sonu sınavı yapılmayan ancak belli bir süreç sonrasında teslim içeren stüdyo
dersleri, uygulamalı dersler, staj, proje derslerine, bitirme projesi/tezine ait devam durumu ilgili
fakültenin önerisi ve senato tarafından kabulü ile belirlenir.

(4) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu du-
rumdaki öğrencilere bu dersten VF notu verilir. Bu durumdaki öğrencilerin listesi, derslerin
bitiminden önce son hafta içerisinde ilan edilir.

(5) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde Fa-
külte ve/veya Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların ha-
zırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler,
devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(6) Tekrar alınan derslerde; öğrenci, derse devam koşulunu sağlamak, ara ve yarıyıl
sonu sınavlarına katılmak, yarıyıl içi eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin diğer yükümlü-
lükleri yerine getirmek zorundadır. Tekrar alınan derslerin önceki yarıyıl içi ve yarıyıl sonu
notları dikkate alınmaz.

(7) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar,
arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri
yarıyıl içi çalışmaları dikkate alınır. Başarı notunu; yıl içi ders değerlendirme notunun %40’ı,
yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notu ders değerlendirme notunun %60’ının alınarak
toplanması oluşturur.

(8) Dönem sonu sınavı yapılmayan ancak belli bir süreç sonrasında teslim içeren stüdyo
dersleri, uygulamalı dersler, staj, proje derslerine, bitirme projesi/tezine ait başarı durumu ilgili
fakültenin önerisi ve senato tarafından kabulü ile belirlenir.

(9) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı
notuna katkısı, dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl derslerinin başlangıcında öğ-
rencilere duyurulur. Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının not-
ları ilgili tarihlerde ilan edilir.

(10) Antrenörlük Eğitimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve benzeri tasarım
ve uygulama ağırlıklı bölümlerin ders değerlendirme esasları ayrıca Senato tarafından belirle-
nir.

Notlar ve işaretler

MADDE 35 – (1) İlgili öğretim elemanı, öğrencinin ara sınavlarda, yarıyıl içi çalışma-
larda ve yarıyıl sonu sınavında gösterdiği başarısını değerlendirerek aşağıdaki tablodaki harf
notlarından birini öğrencinin aldığı ders için belirler.
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(2) Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:
NOTLAR AĞIRLIK AÇIKLAMA

AA 90-100 4.00
BA 85-89 3.50
BB 80-84 3.00
CB 75-79 2.50
CC 65-74 2.00
DC 50-64 1.50
DD 45-49 1.00
FF 0 -44 0 Başarısız
VF 0 0 Başarısız (Devamsız)
G Geçti (Ortalamaya katılmaz)
K Kaldı

TR - - Transfer
(3) İlgili dersin öğretim elemanı, her öğrencinin başarı notunu akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde Üniversitenin sistemi aracılığıyla ilan eder.
(4) Başarı notları aşağıdaki gibidir:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi ba-

şarmış sayılır.
b) Bir dersten DC, DD harf notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu olarak ba-

şarmış sayılır. Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması durumunda, mezu-
niyet için, koşullu başarılmış derslerin tekrar edilmesi şart değildir.

c) Bir dersten FF veya K harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş
sayılır.

ç) Bir dersten VF harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız
olmuş sayılır.

(5) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:
a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme

ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için ge-
rekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik
takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamam-
layarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm
başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

b) G (geçti) notu, kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlen-
dirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf
notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda derse başarıyla devam etmekte
olan öğrencilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

d) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir
dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi
gerekir.

e) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için
kullanılır.

f) TR (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına
katılan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.
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g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.
ğ) K (kaldı) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredisiz derslerde, nihai harf notunun ve-

rileceği yarıyılların sonunda başarısız olunan ders için verilir.
h) DN işareti, başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp öğrencinin öğretim planındaki

derslerden birinin muafiyetine esas teşkil etmiş olan bir dersin notunun Üniversite not sistemine
dönüştürülerek, muaf olunan dersin notu olarak kabul edildiğini gösterir.

ı) TD işareti, öğrencinin ilgili dersten tek ders sınavına girdiğini gösterir.
i) MD işareti, öğretim planı dışında alınan ders(ler)i gösterir.
j) NY işareti, öğrencinin ilgili dersten not yükseltme sınavına girdiğini gösterir.
k) NGR işareti, öğrencinin ders notunun akademik takvimde belirtilen süreler içinde

girilmemiş olduğunu gösterir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son
tarihten itibaren onbeş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF notuna
dönüşür.

l) ST işareti, programına ait bütün derslerini tamamladığı halde zorunlu stajını tamam-
lamamış öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.

Yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 36 – (1) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması aşa-

ğıdaki gibi hesaplanır:
a) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin bir yarıyılda aldığı her bir dersin

harf notu katsayısının derse ait krediyle çarpılmasıyla elde edilen sonuçların toplanması ve bu
toplamın kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki
hane olacak şekilde yuvarlatılır.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı her
bir dersin harf notu katsayısının derse ait krediyle çarpılmasıyla elde edilen sonuçların toplan-
ması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden
sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Başarı notları G ile belirtilen dersler ile kredisiz dersler ağırlıklı not ortalaması he-
sabına katılmaz.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınmış olup Üniversite lisans programları
ders planlarında bulunan derslerin muafiyetine esas teşkil eden derslerin notlarının ağırlıklı
genel not ortalamasına katılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(4) Başarısız olunan bir dersi tekrarlamak ya da bir dersten alınan notu yükseltmek için
ders tekrarı yapıldığında, öğrencinin en son aldığı not geçerli olur. Öğrencinin eski harf notu
ya da notları ağırlıklı yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 37 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, öğ-

rencilik statülerinin gerektirdiği kredi yüklerini aşmamak koşuluyla ve danışmanlarının ona-
yıyla ders tekrarı yapabilir.

Başarılı ve başarısız öğrenci statüsü
MADDE 38 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve

üzeri olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Ancak bu öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar
etmek zorundadırlar.

(2) Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğ-
renciler başarısız öğrenci sayılırlar.

(3) Başarısız öğrenciler bulundukları yarıyıldan hiç almadıkları yeni bir ders alamazlar
ancak almak zorunda oldukları dersler ile nominal kredi yükünü dolduramayan öğrenciler, bu-
lundukları yarıyıl öncesindeki yarıyıllara ait hiç almadıkları en çok iki dersi alabilirler. Başarısız
öğrenci statüsünde geçirdikleri yarıyılın sonunda ağırlıklı genel ortalamaları 2.00 ve üzerine
çıkan öğrenciler izleyen yarıyılda başarılı öğrenci statüsünde öğrenimlerine devam ederler.
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(4) Öğrenciler, bulundukları yarıyıl için ders planlarında öngörülen nominal kredi yü-
künü aşmamak üzere öncelikle önceki yarıyıllarda başarısız oldukları dersleri, ders kaydı yap-
tırdıkları yarıyılda açıldıkları takdirde, almak zorundadır.

(5) Öğrenciler isterlerse not yükseltmek için koşullu başarılı (DD ve DC) oldukları
dersleri de nominal kredi yükünü aşmamak şartıyla alabilir.

(6) Başarısız olarak geçen süreler, öğrenim süresinden sayılır.
Sınavlar
MADDE 39 – (1) Sınavlar; ara sınavı, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme

sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavından oluşur. Bütünleme sınavı notu, final sınavı
notu yerine geçer.

(2) Sınavlar yazılı veya sözlü, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece
sözlü sınav yapıldığı hallerde, sınav tarihi, saati ve yeri, öğrenciye sorulan sorular ve takdir
edilen notu içeren yazılı bir belge düzenlenir.

(3) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınav-
lara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında
da yapılabilir.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma
saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri
de yapılabilir.

(6) Yazılı sınav kâğıtları ve ilgili diğer belgeler ilgili Fakülte yönetimi tarafından belir-
lenen kurallara göre beş yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek su-
retiyle imha edilir.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(8) Yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde öngörül-
müş olan "sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek", "sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek",
"sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına
engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek" suç-
larından birini işlemiş olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

Ara sınavlar
MADDE 40 – (1) Ara sınavı, ilgili lisans programı ders planında öngörülen bir dersin

yarıyıl içinde yapılan sınavıdır.
(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır ve bu ara sınavlar, proje teslimi,

sunum ve benzeri şekilde olabilir.
(3) Geçerli mazereti bulunmaksızın bir dersin ara sınavına girmeyen öğrencinin notu

sıfır (0) sayılır ve bu dersten alacağı başarı notu buna göre hesaplanır.
(4) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel olmaz.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 41 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda

yapılan sınavdır.
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(2) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak,
gerekir.
(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencilere ilgili dersten VF notu verilir.
(4) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sa-

yılır.
Mazeret sınavı
MADDE 42 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı yerine yapılan sınavdır.
(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına giremeyen

öğrenciler, mazeretlerinin ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret
sınavlarına girebilir.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak
kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere, girmedikleri bu sınavlar yerine ma-
zeret sınavı yapılmaz.

(5) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde Üni-
versiteyi temsilen görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavları için
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(6) Öğrenciler, raporlu veya görevli oldukları süreler içinde yapılan sınavlara giremez;
girdikleri takdirde aldıkları not geçersiz sayılır.

(7) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret
sınavı hakkı verilmez.

Tek ders sınavı
MADDE 43 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamaları en az 2.00 olup, bu Yönetmelik hü-

kümleri uyarınca mezuniyet koşullarını, yalnızca bir dersten başarısız oldukları için yerine ge-
tiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınavı hakkı verilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağ-
lamış ancak ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında kalmış olan ve yalnızca bir dersten
başarısız bulunan azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, bu dersten girecekleri tek ders sı-
navı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine
çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla tek ders sınavı hakkı verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükmü kapsamındaki öğrencilerin tek ders sınavı hakkını ka-
zanabilmeleri için, başarısız oldukları dersin devam koşulunu sağlamış olmaları gerekir.

(4) Tek ders sınavı, güz ve bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra yapılır.
(5) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe

kadar ilgili birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu, danış-
manlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara bağ-
lar.

(6) Tek ders sınavı sonucunda öğrencilerin ilgili dersteki başarı durumu sadece tek ders
sınavı notu ile belirlenir.

(7) Tek ders sınavında başarısız olan azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, izleyen
yarıyılda dersin açılması halinde derse kaydolurlar. Dersin açılmaması halinde öğrenci akade-
mik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan
öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-
maz.

18 Ağustos 2019 – Sayı : 30862                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(8) Tek ders sınavında başarılı olduğu halde ağırlıklı genel not ortalamalarını 2.00 veya
üstüne çıkaramayan azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, genel not ortalamalarını yük-
seltmek için izleyen yarıyılda seçecekleri bir veya daha fazla derse tekrar kaydolurlar. Öğren-
cinin tekrar alabileceği ders(ler)in açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi be-
lirtilen bir sonraki not yükseltme sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerden öğ-
renim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(9) Tek ders sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Not yükseltme sınavı
MADDE 44 – (1) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, bu Yönetmelik uyarınca

mezuniyet koşullarını yalnızca ağırlıklı genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yü-
zünden yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, daha önce koşullu ba-
şarılı not ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten, bu dersten girecekleri not
yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az
2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir.

(2) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, bir derse mahsus ol-
mak üzere not yükseltme sınavına girebilirler.

(3) Not yükseltme sınavı, güz ve bahar yarıyılı bütünleme sınavlarından sonra tek ders
sınavları ile birlikte yapılır. Aynı dönemde hem tek ders hem de not yükseltme sınavına giril-
mesi mümkün değildir.

(4) Not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ta-
rihe kadar ilgili birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, da-
nışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara
bağlar.

(5) Not yükseltme sınavı sonucunda öğrencilerin ilgili dersteki başarı durumu sadece
not yükseltme sınavı notu ile belirlenir.

(6) Not yükseltme sınavı sonucunda ağırlıklı genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne
çıkaramayan azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hükümlere tabi
olur.

(7) Not yükseltme sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Maddi hata itirazı
MADDE 45 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içe-

risinde, ilgili Fakülte Dekanlığına yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir.
(2) Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları

ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden de-
ğerlendirme yapılamaz.

(3) İlgili Fakülte Dekanlığı, itirazı dersin öğretim elemanına iletir. Dersin öğretim ele-
manı, itirazı değerlendirerek sonucu Fakülte Dekanlığına bildirir. Maddi hata tespit edildiği ve
sınav ya da başarı notunda değişiklik yapılması gerektiği hallerde, ilgili öğretim elemanı tara-
fından hatanın nedenleri ve yapılacak değişikliğin gerekçesini içeren bir raporun, ekinde sınav
evrakı olmak üzere sunulması gerekir. İlgili Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin itirazını ve
öğretim üyesinin değerlendirmesini bir hafta içinde karara bağlar. Sınav sonuçlarına yapılan
itirazlarda Yönetim Kurulu Kararı ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından öğrenciye bildirilir. Başarı
notunun değiştiği durumlarda Dekanlık, Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte sisteme işlenmek
üzere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir.

Öğrenim süresi ve ek sınav hakları
MADDE 46 – (1) İngilizce hazırlık programı süresi hariç olmak üzere, lisans öğreni-

minin süresi sekiz yarıyıldır.
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(2) Öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin
verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorun-
dadır.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(4) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği
kesilmiş veya mezun olup ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversitenin bir lisans progra-
mına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yükseköğretim
programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep etmeleri halinde, muaf tutul-
dukları derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğ-
rencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi
sırasında virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve üzerinde ise bir üst
tam sayıya tamamlanır.

(5) İkinci fıkrada düzenlenen azami süreler sonunda;
a) Mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için

iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu
beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen genel not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle
ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sı-
nırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına Mütevelli Heyet ta-
rafından belirlenen eğitim-öğretim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kopya ve intihal
MADDE 47 – (1) Bir öğrencinin sınavda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çek-

meye veya vermeye teşebbüs etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirt-
meden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödev, proje ve laboratuvar çalışmala-
rının kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, ilgili öğretim elemanı tarafından
bir tutanak düzenlenerek konu ilgili Fakülte Dekanlığına bildirilir.

(2) Kopya çektiği, intihalde bulunduğu veya çalışmasını kendisinin yapmadığı bildirilen
öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümle-
rine göre işlem yapılır.

(3) Kopya çekildiği, intihalde bulunulduğu veya çalışmanın öğrencinin kendisi tarafın-
dan yapılmadığının disiplin soruşturması sonunda tespit edilmesi halinde ilgili ödev veya sınav
için sıfır notu verilir.

Kayıt dondurma
MADDE 48 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde

ilgili Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato önerisi ile dondurulabilir:
a) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara uygun sağlık raporları ile belgelenmiş sağ-

lıkla ilgili mazeretinin olması.
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b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-
lar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.
d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-

cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması.

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.
g) İlgili Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya

çıkması.
(2) Öğrencilerin bir defada en çok iki yarıyıl, öğrenim süresince de en çok dört yarıyıl

kayıt dondurmalarına izin verilebilir.
(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre için-

de yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra yukarıdaki bentler kapsamında bir mücbir
sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş
gündür.

(4) Kayıt dondurma başvuruları, kayıt dondurma talep formu doldurularak Fakülte De-
kanlığına yapılır. Öğrenciler, bu forma haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgeleri de ekle-
mek zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdikleri belgeler iade
edilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngö-
rülen azami öğrenim süresi işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği
laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; ya-
rıyıl sonu, bütünleme ve ara sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresinin sonunda kal-
dığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(6) Kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencinin bu talebinin işleme konulabilmesi
için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda öğrenim ücreti ödemesi zorunludur. Kayıt
dondurma kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde ücretin ödenmemesi durumunda
kayıt dondurma kararı geriye yönelik olarak ortadan kalkar.

(7) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs-
lardan yararlanamaz.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 49 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması.
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.
c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
ç) Öğrencinin mecburi İngilizce hazırlık programını süresi içinde başarı ile tamamla-

yamaması.
d) Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödememiş

olması.
e) Öğrencinin azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencisi statüsünü elde edeme-

miş olması.
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f) Öğrencinin, 46 ncı maddenin beşinci fıkrasındaki sınavlar sonucunda başarısız ol-
ması.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğünce bir dilekçe ile başvurmaları
halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgeler-
den sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğ-
rencinin dosyasında saklanır.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 50 – (1) Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, yazılı istekleri üzerine

diploma bilgilerini içeren geçici mezuniyet belgesi, tarih ve sayı numarası verildikten sonra,
imza karşılığı teslim edilir. Bu belgenin bir sureti ilgilinin dosyasında saklanır.

(2) Geçici mezuniyet belgesinin sağ alt köşesi, Dekan tarafından imzalanır ve mühür-
lenir.

(3) Geçici mezuniyet belgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya noter
tarafından düzenlenmiş vekaletname ile tayin etmiş olduğu vekiline teslim edilir.

Lisans diploması
MADDE 51 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte lisans eğitim-öğretim

programlarının öğretim planında yer alan derslerin tümünden ve ders planında karşılığı bulun-
maksızın aldığı dersler varsa bu derslerin hepsinden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli kre-
diyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve ilgili birim
tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri
var olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili birimin lisans programının diploması
verilir.

(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet kredisini, ağırlıklı genel not ortalamasını,
devam ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini,
başarı notlarıyla birlikte gösteren not döküm çizelgesi verilir.

(3) Diploma ve not döküm çizelgesi mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine
veya noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ile tayin etmiş olduğu vekiline teslim edilir.

Ön lisans diploması
MADDE 52 – (1) Dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokul lisans

eğitim-öğretim programlarının ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı ve ağırlıklı not
ortalaması 2,00 ve üzeri olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya
tamamlamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları
veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans
diploması verilir.

Diploma eki
MADDE 53 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Öğrenci İşleri Direktörlüğü

tarafından diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin ders planında bulunan dersler ve AKTS
kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 54 – (1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başar-

mış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi;
3,50-4,00 arasında olanlar ise yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Herhangi bir yarıyılda not
döküm çizelgesinde hariç tutulmamış K, FF veya VF notları bulunan öğrenciler, not ortalama-
ları belirtilen aralıklarda olsa bile, o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.
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(2) Tüm derslere ilişkin ağırlıklı genel not ortalaması, 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler
onur listesine; 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesine geçerek mezun olur.
Onur ve yüksek onur listesine giren mezunların durumu not döküm çizelgesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 55 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belir-
lenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi öğretim planındaki ders, uygulama, staj ve benzeri
faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının uygun bulması üzerine
ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile önceden belirlenir.

(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı
dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kara-
rıyla denklik işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliliği tanınan ve denklik işlemi yapılan derslerin kredi ve notları, transfer
kredisi olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili Fakülte Yö-
netim Kurulu Kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gös-
terir not döküm çizelgesi verilir.

Tebligat
MADDE 56 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre, öğrenci için oluşturulmuş olan elektronik posta adresine ya da öğ-
rencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılabilir.
Fakültede imza karşılığı yapılan tebligat da geçerlidir.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
İşleri Direktörlüğüne bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bil-
diren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılma-
dığını iddia edemez.

(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için
ayrılmış resmi ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.

Disiplin
MADDE 57 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Mütevelli Heyet, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu
ve ilgili Fakülte Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 7175 
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Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7174 

—— • —— 

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7176 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7186 
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Tosya Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7149 

—— • —— 

Tosya Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7150 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2019/2020 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
 

İhale kayıt numarası : 2019/393341  

1- İdarenin  
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019/2020 Kampanya Döneminde Toplam 442.665 Ton     

(± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet 
Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri 
Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, 
doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, 
temizlik, sıkıştırma ve düzeltme işlerinin bir bütünlük 
içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. 
(Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok 
kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, 
Kireçtaşı balastının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok 
tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede biriken 
atıkların toplanması ve kireç cürufunun kireç ocağından 
uzaklaştırılması, Kazan dairesinde yakılacak kömürün taşınıp 
kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, 
Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, 
Kömür cürufu – kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taş tutucu 
atıklarının taşınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), Seyyar/sabit 
otomatik boşaltma toprağı, Tumba temizliği – düzeltme ve 
Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi işlerin 24 saat / gün 
aksatmadan yerine getirilmesi) 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2019/2020 Rafineri Kampanyası 
sonuna kadardır. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. 

Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 29/08/2019 Perşembe günü, saat 14:30 

 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 
KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

7- Diğer Hususlar 
7.1. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 7120/1/1-1 
—— • —— 

PERSONEL ÇALIŞTIRMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2019/2020 Kampanya Döneminde Yaş Pancar Posasının Tartılması ve Tevzi Edilmesi 

İşleri İle İlgili Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

 
İhale kayıt numarası : 2019/393345  
1- İdarenin  
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 150 gün süresince 24 adet personel çalıştırılması ve 60 gün 

ulusal bayram, resmi ve dini bayram çalışması işidir. 
b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 
tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 150 gündür. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 

42600 Ilgın / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 29/08/2019 Perşembe günü, saat 10:00 

 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (YüzOnSekiz) Türk Lirası 

karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 
adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
7- Diğer Hususlar 
7.1. İhalede isteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye 
Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre 
yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7120/2/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden: 
Madde 1–5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 

maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesi 
gereğince terk talebinde bulunulan 4 Adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ve 
işletme ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık 
Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

a) Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü, 4999,93 hektar alana sahip, K33.c3-
K33.c4-K33.c1-K33.c2 paftalarında, 2009/04 numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahası:  

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 
Sağa (Y) 661000 661040 671000 671000 661000 
Yukarı(X) 4276963 4277000 4277000 4272000 4272000 

 
b) Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kaymaklı-Güvercinlik Köyü, 3984,4 hektar alana sahip, 

K33.d3-L33.a2 paftalarında ER:3321119, 2014/10 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal 
Mineralli Su Arama ruhsat sahası: 

 
6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 
Sağa (Y) 651000 650139 646000 646000 646199 651000 
Yukarı(X) 4260252 4259999 4260000 4267527 4268000 4268000 

 
c) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyü, 2943,36 hektar alana sahip, J33.a3-

J33.d2-J33.c1-J33.b4 paftalarında, ER:3301869, 2013/12 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal 
Mineralli Su Arama ruhsat sahası:  

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 
Sağa (Y) 646498 652927 650325 653000 653000 644448 
Yukarı(X) 4351098 4348035 4344571 4343076 4343000 4347519 

 
d) Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Özce Köyü, 4313,63 hektar alana sahip, J33.a3-J33.a4-

J33.b4 paftalarında ER:3301871, 2013/11 numaralı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su 
Arama ruhsat sahası:  

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Sağa (Y) 638780 651000 649987 641065 
Yukarı(X) 4359109 4353000 4349436 4354144 

 
 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 
Sağa (Y) 638465 638298 638000 
Yukarı(X) 4359267 4358979 4359500 

 
Madde 2- Tahmin Edilen Bedel: 

Sıra 
No İl/İlçe 

Köyü 
Kasabası 

Alan 
(Hektar) 

Muhammen 
Bedel 

(KDV Hariç) 

%3 Geçici 
Teminat 

(KDV Hariç) 
İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 Nevşehir/Ürgüp Mustafapaşa 4999.93 3.510.364,00 105.311,00 11.09.2019 11:00 

2 Nevşehir/ 
Merkez 

Kaymaklı-
Güvercinlik 3984.4 79,688.00 2.391,00 11.09.2019 11:10 

3 Nevşehir/ 
Kozaklı Karahasanlı 2943,36 8.258.212,60 247.746,00 11.09.2019 11:20 

4 Nevşehir/ 
Kozaklı Özce 4313,63 4.155.890,30 124.677,00 11.09.2019 11:30 
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Madde 3-İhale Şartname ve Eklerinin: 
a) Alınacağı Yer : Nevşehir İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

100-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. 
İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak 
mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste 
görülebilir. Şartname bedeli, Nevşehir İl Özel İdaresi, 
Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

Madde 4 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. 
b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır. 
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü.  
Madde 5 - Tekliflerin: 
a) Verileceği Yer : Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu 
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 11/09/2019 Çarşamba Günü ihale saatine kadar. 
Madde 6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri. 
3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekaletnameyi 

ibraz edeceklerdir. 
d) Nevşehir İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine 

dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici 

teminat vereceklerdir. 
f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 
g) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  
h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.  
Madde 7- İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme 

yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.  
Madde 8- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 
Madde 9- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen 

belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale 
saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

Madde 10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Madde 11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 
İlan olunur. 7125/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 

NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, 

İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ 

SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin 

başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 

bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin 

cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Kanunun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci 

bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 

eklemeleri gerekmektedir. Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince eksik 

belgelerini ilan tarihinden itibaren herhangi bir yazışmaya mahal kalmaksızın 1 ay içerisinde 

tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.  

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır. 

İlan olunur. 

S. NO NOTERLİK ADI İLİ 2018 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 

1 ADALAR NOTERLİĞİ  İSTANBUL 160.273,64 TL 

2 ALTINÖZÜ NOTERLİĞİ HATAY 224.676,82 TL 

3 ALTINYAYLA NOTERLİĞİ SİVAS 74.479,65 TL 

4 ARAÇ NOTERLİĞİ KASTAMONU 177.009,92 TL 

5 ASLANAPA NOTERLİĞİ KÜTAHYA 59.423,60 TL 

6 BAHÇESARAY NOTERLİĞİ VAN 47.370,36 TL 

7 BAYAT NOTERLİĞİ ÇORUM 122.067,87 TL 

8 BESNİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ ADIYAMAN 409.066,66 TL 

9 ÇAMELİ NOTERLİĞİ DENİZLİ 152.039,61 TL 
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10 DADAY NOTERLİĞİ KASTAMONU 65.567,05 TL 

11 DEMİRCİ NOTERLİĞİ MANİSA 300.251,41 TL 

12 DÖRTDİVAN NOTERLİĞİ BOLU 63.698,51 TL 

13 DURSUNBEY NOTERLİĞİ BALIKESİR 342.205,43 TL 

14 ECEABAT NOTERLİĞİ  ÇANAKKALE 111.691,61 TL 

15 EMİRDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ AFYONKARAHİSAR 332.696,69 TL 

16 FELAHİYE NOTERLİĞİ KAYSERİ 48.950,65 TL 

17 HALFETİ NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 203.663,57 TL 

18 HİZAN NOTERLİĞİ BİTLİS 124.529,13 TL 

19 HOZAT NOTERLİĞİ TUNCELİ 56.345,42 TL 

20 İLİÇ NOTERLİĞİ ERZİNCAN 90.860,58 TL 

21 KANGAL NOTERLİĞİ SİVAS 201.014,00 TL 

22 KARACASU NOTERLİĞİ AYDIN 141.134,56 TL 

23 KARPUZLU NOTERLİĞİ AYDIN 72.183,13 TL 

24 KESKİN NOTERLİĞİ KIRIKKALE 227.818,97 TL 

25 KOCAALİ NOTERLİĞİ SAKARYA 311.462,35 TL 

26 KUMRU NOTERLİĞİ ORDU 222.531,11 TL 

27 KUYUCAK NOTERLİĞİ AYDIN 264.849,26 TL 

28 KÜRE NOTERLİĞİ KASTAMONU 56.581,76 TL 

29 MAZGİRT NOTERLİĞİ TUNCELİ 41.991,48 TL 

30 MUŞ ALTINCI NOTERLİĞİ  221.922,69 TL 

31 NAZIMİYE NOTERLİĞİ TUNCELİ 18.593,88 TL 

32 OLUR NOTERLİĞİ ERZURUM 54.763,23 TL 

33 PALU NOTERLİĞİ ELAZIĞ 138.744,31 TL 

34 PAZARYERİ NOTERLİĞİ BİLECİK 92.754,23 TL 

35 SARIKAYA NOTERLİĞİ YOZGAT 419.270,48 TL 

36 SARIZ NOTERLİĞİ KAYSERİ 90.989,79 TL 

37 SINDIRGI NOTERLİĞİ BALIKESİR 566.783,89 TL  

38 SİVASLI NOTERLİĞİ UŞAK 233.303,36 TL 

39 SOLHAN NOTERLİĞİ BİNGÖL 171.960,61 TL 

40 ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ GİRESUN 231.324,87 TL 

41 ŞEFAATLİ NOTERLİĞİ  YOZGAT 178.605,54 TL 

42 ŞİRAN NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 236.162,56 TL  

43 TORUL NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 90.397,42 TL 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir.  

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
S. NO NOTERLİK ADI 2018 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 
1 ADANA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.357.797,55 TL 
2 ALTINDAĞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.231.168,70 TL 
3 ANKARA KIRKBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.929.524,89 TL 
4 BAKIRKÖY YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 2.388.084,11 TL 
5 BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.162.929,81 TL 
6 BEYOĞLU YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ 1.225.521,43 TL 
7 BEYOĞLU ELLİNCİ NOTERLİĞİ 1.355.158,25 TL 
8 BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 764.042,57 TL 
9 DENİZLİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.950.129,97 TL 
10 ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ 880.830,69 TL 
11 ERZURUM DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.118.347,54 TL 
12 ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.234.266,82 TL 
13 İSTANBUL ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 871.712,47 TL 
14 İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 735.662,46 TL  
15 İZMİR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 806.352,79 TL 
16 İZMİR ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.269.626,13 TL 
17 İZMİR YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ  3.200.214,79 TL 
18 KADIKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ 1.307.010,47 TL 
19 KAHRAMANMARAŞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.698.707,13 TL 
20 KARTAL İKİNCİ NOTERLİĞİ 2.112.905,58 TL  
21 KARTAL ALTINCI NOTERLİĞİ 1.095.971,46 TL 
22 KARTAL YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.780.429,30 TL 
23 KONYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.262.054,69 TL 
24 ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.052.340,65 TL 
25 ZEYTİNBURNU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.581.646,13 TL 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2018 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF 
NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 
ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

İlan olunur. 
S. NO NOTERLİK ADI 2018 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ  
1 AKÇAABAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.234.361,71 TL 
2 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  408.394,56 TL 
3 AKSARAY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  989.388,33 TL 
4 BANDIRMA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  987.322,12 TL 
5 BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ  458.476,15 TL 
6 BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ  467.899,94 TL 
7 BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ  338.052,98 TL 
8 CEYHAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ  602.297,75 TL 
9 ÇİVRİL NOTERLİĞİ  883.992,93 TL 
10 ÇUBUK BİRİNCİ NOTERLİĞİ  726.194,44 TL 
11 EDREMİT BİRİNCİ NOTERLİĞİ  893.329,71 TL 
12 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  363.882,06 TL 
13 HONAZ NOTERLİĞİ  626.386,18 TL 
14 IĞDIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ  820.025,50 TL 
15 İNEGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ  630.607,80 TL 
16 KARS İKİNCİ NOTERLİĞİ  713.463,70 TL 
17 KIZILTEPE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  926.954,53 TL 
18 KOZAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ  761.865,92 TL 
19 MANAVGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ  448.450,31 TL 
20 MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  269.317,52 TL 
21 MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ  317.453,08 TL 
22 NEVŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ  1.106.111,92 TL 
23 NEVŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  567.275,26 TL 
24 ÖDEMİŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ  569.438,19 TL 
25 PAYAS NOTERLİĞİ  672.653,31 TL 
26 SALİHLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.056.403,81 TL 
27 SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ  492.881,83 TL 
28 URLA NOTERLİĞİ  1.006.294,80 TL 
29 UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ  269.334,25 TL 
30 YOMRA BİRİNCİ NOTERLİĞİ  879.869,85 TL 
31 YOMRA İKİNCİ NOTERLİĞİ  418.468,68 TL  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Fenerbahçe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


	20190818 PAZAR.pdf
	: 2019/393341 


