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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (i)
ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu, kamera,
tablet, bilgisayar, akıllı saat ve benzeri araçları,”

“i) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her
tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını
en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, bu bireylere destek eğitim hizmetleri
de sağlanarak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı ola-
rak verilen eğitimi,”

“v) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders gö-
revleri ile öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin; derslik,
spor alanları, spor salonları, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortam-
larında öğretmen gözetiminde yapılan eğitimi,”

“nn) Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM): İlköğretim ve
ortaöğretim düzeyinde Bakanlıkça belirlenen özel öğretim programları kapsamında eğitim ve
öğretim faaliyetleri sürdüren, özel yetenekli öğrencilere tam zamanlı ve yatılı eğitim hizmeti
sunan merkezi, 

oo) Eğitim ortamı: Eğitim kurumu ile kuruma bağlı sosyal tesis, alan, pansiyon ve ben-
zeri eklentiler ile ders işlenen ortamları,

öö) e-Portfolyo: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi,
değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim
içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin işlendiği elektronik ortamda tutulan dosyayı,

pp) Yerleşim yeri: Eğitim kurumunun bulunduğu köy, belde, ilçe ve merkez ilçe merkezi
ile büyükşehir statüsündeki illerin her bir ilçe merkezi ve bağımsız mahallelerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM’den,”                
“(3) Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır. Ayrıca Bakanlıkça uygun görülen

merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarında her yıl belirlenen konten-
janın tamamında ya da belirli bir kısmında hazırlık sınıfı açılabilir.”  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir. 

“f)  Bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM, özel yetenekli öğren-
cilerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst
düzeyde kullanmaları ve üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmala-
rını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “okul
zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden” ibaresi “okul zümre başkanlarından” olarak
değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde
yer alan “31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı” ibaresi “7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı” olarak
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 
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“ı) Bakanlıkça hazırlanan öğretim programları esas alınarak ARGEM öğrencilerine ilgi,
istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre özel
ortaöğretim programı uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(4) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı
içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise
sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmî özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıf-
ları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM’de bu şartlar aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orta-
okulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusun-
da;” ibaresi “ Ortaokulu, imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uy-
gulanan ARGEM’i bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;” olarak, üçüncü
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel
sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı
ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre, 

e) ARGEM’de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan
ARGEM’in özel ortaöğretim programına,”

“(5)  ARGEM’in özel ortaöğretim programına geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğ-
rultusunda yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık
durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelli-
ğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir. Denizcilik alanını tercih
edecek öğrencilerin, Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilmiş has-
tanelerden “Gemiadamı olur” kararı verilmiş sağlık raporu almaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(9) Mesleki eğitim merkezlerine, 3308 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında
bir işletme ile sözleşme imzalayanların kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan aralık ayı-
nın son iş gününe kadar kayıt yaptıranların eğitimleri mevcut sınıflarında devam eder. Ocak
ayının ilk iş gününden itibaren kayıt yaptıranlar ise işletmede mesleki eğitimlerine devam et-
tirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı verilmez. Bunlar o yıla ait okuma hakkını kullanma-
mış sayılır ve teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar. Ortaöğretim kurumu mezunu olan-
ların kayıtları doğrudan 10 uncu sınıfa yapılır. En az ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu
bitirmiş olup ilgili meslek dalından kalfalık belgesi sahibi olanların kayıtları doğrudan 12 nci
sınıfa yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının  (a) ve (b)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Komisyon;
1) Anne veya babası ölen, 
2) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı

verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 
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3) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre
evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 

4) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya ba-
kım tedbiri kararı verilen,

5) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,

öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini bu hâlin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı
ay içerisinde başvurmaları hâlinde birden fazla, 

6) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330
sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, 

7) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hiz-
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit
ve gazi çocuğu olan, 

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri
kapsamındaki suçların mağduru olan, 

9) Millî sporcu, 
10) Tutuklu ve hükümlü, 
öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini ise zamana bağlı olmadan bir defaya mahsus ol-

mak üzere; 
kontenjan şartı aranmaksızın,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci

alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğren-
cilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula
yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise
öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.”

“a) Güzel sanatlar liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin geleneksel ve çağdaş görsel
sanatlar, musiki programlarına; uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve
sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel ye-
tenekli öğrencilerin, 

b) Spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine ise; ortaöğ-
retim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıflarında öğrenim gören millî sporcu unvanını kazan-
mış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı
sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulma-
dan,” 

“(6) Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de
dâhil olmak üzere; öğrencinin veya velisinin can güvenliği, doğal afet, velinin kamu görevi
nedeniyle iller arası zorunlu yer değişikliği yapması hâlinde bu durumunu belgelendirmesi
kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğ-
renci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen
öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden
okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumun-
da ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bulunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.
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(7) Komisyon; temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile yerleşen öğrenciler de
dâhil olmak üzere;  Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil
Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden
alınmış sağlık kurulu raporunda belirtilen uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğ-
rencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla kontenjan şartı aranmaksızın,  ortaöğretim
kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde; merkezi sınav
puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencilerin ise öncelikle aynı türden merkezi sınav
puanıyla yerleşebileceği okula, aynı türden okula yerleşememesi durumunda puanının yeterli
olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı bu-
lunan okula nakil ve geçiş işlemlerini yapar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yetenek sınav puanı ile OBP kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor
liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uy-
gulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakan-
lıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın
ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan
ilgili birim tarafından ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı” ibaresi “30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına ve proje uygulanan Anadolu meslek programı alan-
larına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Di-
ğer Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise 9 uncu sınıfın sonunda yapılır.  Anadolu
teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 10 uncu sınıfın sonunda
e-Okul sistemi üzerinden yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine
devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan
öğrenciler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Okul içinde veya il içinde yukarıda belirtilen izinlerin dışında okul müdürü veya görevlen-
dirmesi hâlinde nöbetçi müdür yardımcısı tarafından verilen faaliyet izinleri devamsızlıktan
sayılmaz.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile
üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan
ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okul-
lara ise sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğ-
renciler ağustos ayı sonuna kadar,”

“(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gi-
dilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem biti-
minden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak
üzere zamana bakılmaksızın yapılır. Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü
içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep
alınır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın sonuna
kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne
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bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mes-
leki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin
alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış ol-
ması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra
nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki
eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı veril-
mez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil
gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.”

“(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler
program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Resmî ortaöğretim kurumlarından
özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki na-
killerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.

(7) Uluslararası Program uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak
öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkra-
sının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Ka-
sım” ibaresi “ekim” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler lise-
leri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda
ise 34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci
yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak
üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim
kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak tam
zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim
ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda her bir şubede
2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır.” 

“a) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul siste-
minde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere,  yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamam-
landıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından
şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık
yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş
gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul
müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde
bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek
istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil iste-
nilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü
çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan baş-
vuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri
içinde gerçekleştirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kon-
tenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş baş-
vurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma
süresi hariç olmak üzere,  yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş günün-
den ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık,
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diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise
her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içe-
risinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden ya-
pılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul mü-
dürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlü-
ğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.
Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için OBP; diğer sınıflar
için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve
puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır. Eşitlik hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik
verilir.”

“(5) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki
ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması
hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 uncu sınıflarından Bakanlıkça
belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğ-
renci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve ge-
çişi yapılmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip
Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim ku-
rumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumla-
rına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden
örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı bi-
rinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat
ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme
komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip
liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Ana-
dolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil
ve geçiş yapabilirler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her
dönemde her dersin yazılı sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan
seçmeli maddelerin bulunduğu ölçme araçları ile de yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması,
proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bun-
lardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin
derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla per-
formans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir ve öğrencilere duyu-
rulur.” 

“(10) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgilere e-Portfolyoda
yer verilir.”
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve ka-

demede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil der-
sinden muaf tutulabilirler. Öğrencilerin yabancı dil dersinden muaf tutulma durumu okul yö-
netimi tarafından e-Okul sistemine işlenir. Bu duruma ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuatına
göre yürütülür.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi
eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilen (f) bendi (g) bendi
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin sınavına girdikleri dersin yılsonu puanı, o
dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.”

“e) Yaz dönemi kursu sonunda yapılan sınava giren öğrencilerin sınavına girdikleri
dersin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile bu sınavdan alınan puanın aritmetik ortalama-
sıdır.”

“g) Alan/dal derslerinin eğitimini tamamen okulda tamamlayan mesleki ve teknik or-
taöğretim kurumları öğrencilerinin Bakanlıkça belirlenen 12 nci sınıftaki ağırlığı en fazla olan
alan/dal dersinin yılsonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile
staj bitirme sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; doğrudan, yılsonu ba-
şarı puanı veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar
sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı aynı alan/dal için en fazla iki defa yapılır. Mesleki eğitim mer-
kezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık
Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yön-
lendirilerek kayıtları yapılır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ekim
ayının ilk haftası” ibaresi “ders yılının ilk haftası” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 63/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili belgelendirme, 3308 sayılı Kanun kapsa-
mındaki alan/dallarda yapılır. Bu kapsamda yapılan denklik sonucunda kalfalık ve ustalık sı-
navına girmeye hak kazananların sınavları; yılda iki defadan az olmamak üzere Bakanlıkça
belirlenecek takvime göre yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 63/B maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Kursların açılması ve işleyişi ile ilgili hususlar 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönet-
meliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(9) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğren-

ciler hariç olmak üzere özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında kayıtlı öğren-
ciler okul birincisi tespitinde değerlendirmeye alınmaz.” 

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (h) bent-
leri ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık alanı mezunlarının diplomaları, millî eğitim
müdürlüğünce soğuk damga işlemleri tamamlandıktan sonra, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı
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Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine göre tescil ettirilmek
üzere il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Öğrenim belgeleri de aynı Kanun kapsamında diplo-
malarının tescil ettirildiğine dair şerh yazılıp onaylanmak üzere il sağlık müdürlüğüne gönde-
rilir.”

“h) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda
yenisi düzenlenmez. Bu durumda öğrenim durum belgesi düzenlenir. Ancak, kişisel bilgilerin
yargı kararıyla değişmesi durumunda 2008 yılı ve sonrasında e-Okul sistemi üzerinden verilen
diplomalar için yeniden diploma düzenlenir.”

“(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarına “Bu
diploma sahibi 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan
Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine göre eğitimini aldığı alan/dalda ‘Teknisyen’
unvanını kazanmıştır.” ifadesi yazılır. Daha önceki mezunlara da talep etmeleri hâlinde diploma
veya belgenin arkasına aynı ifade yazılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 70/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Belgelerin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.
a) Düzenlenen belgelerde; T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Cinsi-

yeti, Doğum Yeri ve Tarihi, Belgeyi Veren Okul/Kurumun Adı, Okul/Kurumun Bulunduğu İlçe
ve İl Adı, Belge Tarihi, Belge Güvenlik No, Belge No ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verilir.

b) Bilgiler kısaltılmadan yazılır.
c) Belgeler, sınavların bitiş tarihini izleyen 20 iş günü içinde düzenlenerek soğuk damga

için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. 
ç) Belgeler harca tabi değildir. 
d) Belgeler öğrenciye, velisine ya da vekâlet verilen kişiye imza karşılığında verilir.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3)  Kişisel bilgilerin yargı kararıyla değişmesi durumunda 2008 yılı ve sonrasında

e-Okul sistemi üzerinden verilen işyeri açma belgesi için yeniden işyeri açma belgesi düzen-
lenir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik veya işyeri açma belgesini almaya hak kazanmış

ancak belgeleri düzenlenmemiş olanlara istemeleri hâlinde durumlarını gösteren belge veri-
lir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ço-
cuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-48 ve 49-66 ay arası çocuklar için ayrı uygulama sınıfla-
rında eğitim yapılır.” ibaresi,  “Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında, okul öncesi eğitim çağındaki
çocuklar için gelişim özellikleri ve okulun imkânları doğrultusunda ayrı sınıflarda eğitim ya-
pılır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 84/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Atama alanının adının değiştirilmesi hariç atama alanı değişenlerin,”
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
“o) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan çalışmaları her ay rapor hâlinde

okul müdürlüğüne verir.”
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (f)  bendinde

yer alan “yönetime” ibaresi “okul yönetimine” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2)

numaralı alt bendi ile aynı bendin son cümlesinde yer alan “Okul ve Kurumların” ibareleri
“Eğitim Kurumları”  olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (e), (g), (ğ)
ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“c) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra
biter. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az ol-
mamak kaydıyla kısaltılabilir. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler tek devrede nöbet
tutarlar.”

“e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür, kararlaştırılır
ve okul müdürünün onayından sonra öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.”

“g) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü
olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere is-
temeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”

“ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevini Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yerine getirirler.”

“h) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni ve öğrencilerin
etüt çalışması, o saatte dersi bulunmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır. Nöbetçi öğret-
menlerin hepsinin dersinin bulunması durumunda ise nöbetçi müdür yardımcısı gerekli tedbir-
leri alır.” 

“ı) Ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait uygulama ana sı-
nıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri, nöbetçi oldukları gün ilk dersten 15 dakika
önce, son ders bitiminden 15 dakika sonrasına kadar okulda bulunmak kaydıyla, okul öncesi
öğrencilerinin bulunduğu alanlarda,  kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zaman-
larda nöbet tutarlar.”

“i) Normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi, nöbetçi müdür
yardımcısı ve öğretmenlerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul müdürü tara-
fından dönüşümlü ve dengeli şekilde düzenlenir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“ğ) Okul sağlığı hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere okul sağ-
lığı hemşiresi,”

“(5) Okul sağlığı hemşiresi, okuldaki görevini bu Yönetmelik ile 8/3/2010 tarihli ve
27515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği hükümlerine göre yürü-
tür.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Derslikler ve öğrenme ortamları”
“(2) Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli olması için; doğal, tarihî ve kültürel me-

kânlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları,  öğ-
retim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda kullanılabilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Kantinin kurulması, işletilmesi ve denetimle ilgili iş ve işlemler; Millî Eğitim Ba-
kanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5/2/2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 05/07/2013 tarihli ve 28698
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına (aa) bendinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki bentler eklenmiş ve aynı fıkranın son paragrafında yer alan “yeni” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır. 

“(2) Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin baş-
kanlığında toplanır. Gerektiğinde ilgili gündem maddelerinde görüş ve düşüncesine başvurul-
mak üzere eğitim kurumunun özelliğine göre; ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel,
usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, teknisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, okul
sağlığı hemşiresi, pansiyon öğrenci temsilcisi ile okul aile birliği başkanı da kurul toplantısına
çağrılır.

(3) Olağanüstü durumlar dışında öğretmenler kurulu; Eylül ayının ilk işgününde, ikinci
dönemin ilk işgününde, ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk işgününde konuyla ilgili ha-
zırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Gündemin bir
örneği ayrıca öğretmenler odasına asılır. Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün ön-
ceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyuru-
lur.”                         

“(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim ku-
rumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun ya-
zılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşa-
ğıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü
konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular
eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Ka-
rarlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan
kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda
ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir. Ayrıca, kurul tu-
tanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil eğitim kurumunun ilgili tüm personeli tarafından im-
zalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.”

“bb)  Bilişim araçlarının; öğretim programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci
olarak kullanılması ile öğrencilerin özel durumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak eği-
tim ortamlarında bulundurulması ve kullanılmasına izin verilmesine ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi,”

“cc) Okul sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalar,”
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve yedinci fık-

raları ile sekizinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkra-
sının (ç) bendi ile aynı fıkranın son paragrafında yer alan “yeni” ibaresi yürürlükten kaldırıl-
mıştır. 

“(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu
müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğret-
meninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler
kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir. Ders
yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları
değerlendirilir.” 

“(3) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine
toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi,
yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer
iletişim araçlarıyla da duyurulur.”
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“(7) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden il-
gili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt ço-
ğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe
ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar
oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar
müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya ka-
tılmayanlar da dâhil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince sak-
lanır.”

“e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde
yararlanma ve planlama,”

“i) Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sağlıklarının korunması
ve dengeli beslenmelerinin sağlanması,”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci, dördüncü, altıncı ve ye-
dinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  sekizinci ve dokuzuncu fıkraların son paragra-
fında yer alan “yeni” ibaresi ve aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eğitim Kurumu alan zümreleri; eğitim kurumunda alanı aynı olan öğretmenlerden
oluşur. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici,
eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna
katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya
müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak top-
lantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan
seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bö-
lüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam
eder. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple
zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni
bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak
ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen
başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir.”

“(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda ayrıca kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte
bir işgünü içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının
çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantıla-
rında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve
usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim
yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.” 

“(6) Zümreler; öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde konuyla ilgili
hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu du-
rumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak
gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim ku-
rumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunlu-
ğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu zümre toplantılarında aşağıda
yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul
üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim ku-
rumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar
müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar
da dâhil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince
saklanır.”
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MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkralarının son paragrafında yer alan “yeni”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan ön-
ce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu
müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim
kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem
maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. Ders yılı sonunda
yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir. 

(3) Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu; ders yılı başlamadan önce, ikinci dö-
nem başında ve ders yılı sonunda eğitim kurumu alan zümreleri toplantılarını takip eden işgü-
nünde veya ihtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya
üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine, konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine
toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi,
yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer
iletişim araçlarıyla da duyurulur.”

“(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim ku-
rumu müdürü/kurul başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğu-
nun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu
toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile kurul başkanının gerekli
gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan
konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağ-
lanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir.
Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplan-
tıya katılmayanlar da dâhil kurul üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince
saklanır.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve
yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının son paragrafında yer alan
“yeni” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından olmak üzere, yapılacak seçimle ara-
larından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan
seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağla-
mak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilçede ise ilk
toplantıya katılır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek
başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre
başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve ka-
rarları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan ilçe yönetimine bildirilir. 

(3) Toplantılar, ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il/ilçe
millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı
zümre başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının
gözlemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara
katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul
edilir. Alınan kararlar il/ilçe millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve
eğitim kurumlarına duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm
üyeler tarafından imzalanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğ-
retmenler alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programla-
rında belirtirler.”
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“(7) Zümreler; eylül ayının dördüncü işgününde, ikinci dönemin dördüncü işgününde,
ders yılı bitimini takip eden haftanın dördüncü işgününde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul
üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantı-
ların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak, gerektiğinde e-posta
ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve
altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasının son paragrafında yer
alan “yeni” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından olmak üzere, yapılacak seçimle ara-
larından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan
seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez. Kurumsallığı sağla-
mak için, bir önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilde ise ilk
toplantıya katılır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek
başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre
başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve ka-
rarları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan il müdürüne bildirilir.

(3) Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il millî eği-
tim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre
başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının göz-
lemci olarak katılımı ile yapılır. Ancak eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısı oylamalara
katılamaz. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul
edilir. Alınan kararlar il millî eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve ilçe-
lere duyurulur. Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından
imzalanır ve il millî eğitim müdürlüğünce saklanır.

(4) İl alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders
yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il millî eğitim müdürünün
talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim
müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem
maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı
sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları de-
ğerlendirilir.” 

“(6) Zümreler; eylül ayının beşinci işgününde, ikinci dönemin beşinci işgününde, ders
yılı bitimini takip eden haftanın son işgününde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine
toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi,
yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer
iletişim araçlarıyla da duyurulur.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Okul

ve Kurumların” ibaresi “Eğitim Kurumları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağı-

daki cümle eklenmiştir. 
“Bakanlık veya valiliklerce il/illerde yeni uygulamaya konulan proje ve protokoller çerçeve-
sinde ders yılı başladıktan sonra da valilik onayı ile okul ve kurumlar tam gün tam yıl eğitim
uygulaması kapsamına alınabilir.”

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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“l) Okul ile öğrenci ve velisi arasında imzalanan sözleşmede yer alan kurallara uygun
davranmaları,”

“t) Öğrencilerin eğitim ortamlarına bilişim araçlarıyla girmemesi esastır. Ancak öğretim
programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci olarak kullanılması, öğrencilerin özel du-
rumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak, dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde
okul yönetiminin; ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmamak
üzere, eğitim ortamlarında bilişim araçlarının bulundurulması ve kullanılmasına yönelik izin
verilmesi ile buna ilişkin usul ve esaslar öğretmenler kurulunda belirlenerek karara bağlanır
ve alınan kararlar öğrenci ve velilere duyurulur.”

“(4)  Okul yönetimi; okula yeni başlayan öğrencilerle eğitim ve öğretim yılının başında,
nakil gelenlerle ise nakil geldikleri hafta içinde okul ile öğrenci ve velisi arasında sözleşme
imzalar.  Okul ile öğrenci ve velisi arasında imzalanan sözleşmede; öğrencilerin uyacakları ku-
rallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin
karşılaşabilecekleri yaptırımlara yer verilir. Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve
öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşa-
bilecekleri yaptırımlar konusunda kendilerini ve velilerini ayrıca bilgilendirir.”

“(7) Uyulması gereken kurallara aykırı tutum ve davranış gösteren öğrencilerden; göz-
lemlenen olumsuz davranışı kınama cezasından daha ağır bir ceza kapsamında olmayanlar hak-
kında aşağıdaki usule göre işlem yapılır.

a) Sınıf/şube rehber öğretmeni ile rehberlik öğretmeninin birlikte yapacakları değer-
lendirme ve önerileri ile okul müdürü tarafından davranışlarında kusurlu olduğuna yönelik öğ-
rencinin dikkatinin çekilmesi amacıyla sözlü ve/veya yazılı uyarı yapılır. Sözlü uyarı; okul yö-
netimi, sınıf şube rehber öğretmeni ve/veya rehberlik öğretmeninin öğrenciyle görüşme sürecini
oluşturur. Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davra-
nışlarının devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır. Sözlü
uyarı,  gerekli görülmesi hâlinde okul müdürü tarafından sınıf/şube rehber öğretmeni ile reh-
berlik öğretmeninin de görüşleri alınarak yazılı uyarıya çevrilir. Sözlü ve yazılı uyarı okul öğ-
renci ödül ve disiplin kuruluna gönderilmez.

b) Okul yönetimi, öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula da-
vet eder. Sınıf/şube rehber öğretmeninin ve rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan görüş-
mede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımlar veliye bildirilir. Velinin
toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. 

c) Bu durumdaki öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından biriyle de ilişkilendirile-
bilir.  Öğrencinin toplum hizmeti çalışması kapsamında yaptığı etkinlik, Sosyal Etkinlik Mo-
dülüne işlenir.

ç) Sözlü ve yazılı uyarı ile veli görüşmesine ilişkin bilgiler e-Okul sistemine işlenmez. 
d) Toplum hizmeti çalışmasına ilişkin belgeler hariç diğer belgeler ders yılı sonunda

ya da öğrencinin nakil olduğu tarihten itibaren 5 işgünü içinde imha edilir.” 
MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu tedbirler kapsamında okul müdürü veya okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca;
a) Okulun ve öğrencilerin güvenliğine yönelik alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli

görülen hâllerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüş-
mesini engellemek,

b) Eğitim ortamları ile eğitim personeli ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve öğ-
rencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak,
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amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler
aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden;
müdür yardımcıları ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri ve görevlendirilen diğer
öğretmenlerce yapılır. 

(3) Yapılan bu aramanın gerekçesine, arama yapılan yerlere ve bulunan malzemelere
ilişkin iki nüsha tutanak hazırlanır. Tutanaklar; ilgililerce imzalanır, okul müdürünce onayla-
narak okul müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından muhafaza edilir.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada sözü edilen 5 günlük devamsızlık süresi, tam zamanlı

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı
olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygula-
nır.”

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 163 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.” 
MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının başına aşağıdaki
cümleler, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (ı) bendinde yer alan “patlayıcı maddeleri” iba-
resinden sonra gelmek üzere  “veya fiziki güç” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.  

“(1) Kınama; öğrenciye, cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından ka-
çınmasının kesin bir dille ve yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren davra-
nışlar ve fiiller şunlardır:

a) Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,
b) Okul yönetimi veya öğretmenler tarafından verilen eğitim ve öğretime ilişkin gö-

revleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkin-

liklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç katılmak veya bunlardan erken ayrıl-
mak,

g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap,
araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü kullanmak,

ğ) Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına ve arkadaşlarına kaba ve saygısız
davranmak,

h) Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda
bulunmak,

ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,
j) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere

sokmak veya yanında bulundurmak,
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k) Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını öğretmenler kurulunca belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde

kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak,
n) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tu-

tarak dersin akışını bozmak,
o) Eğitim ortamlarında; dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yöneti-

minin izni dışında bilişim araçlarını yanında bulundurmak ve kullanmak.
(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma; öğrencinin ceza olarak verilen süre kadar ders ve

ders dışı her türlü etkinlikten mahrum bırakılmasıdır. Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli
uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;

a) Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına ve arkadaşlarına karşı okul içinde
ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak,
yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,

b) Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre

ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükle-
yici semboller taşımak,

ç) İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara
katılmak,

d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını en-

gellemek,
f) Okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına, arkadaşlarına ve eğitim ortamla-

rında bulunan diğer kişilere hakaret etmek,
g) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini eğitim ortamla-

rına sokmak veya yanında bulundurmak, paylaşmak,  dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere as-
mak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,

ğ) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişi-
lere zarar vermek,

h) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal
etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,

ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik

veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
l) Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan tutum ve davranış-

larda bulunmak,
m) Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek ve/veya malını tahrip

etmek,”
“Okul değiştirme; öğrencinin yerleşim yeri öncelikli olmak üzere, aynı tür veya derecedeki

başka bir okula naklinin yapılmasıdır. Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;”
“Örgün eğitim dışına çıkarma; öğrencinin örgün ortaöğretim kurumları ile ilişiğinin kesilme-
sidir. Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;”

“(6) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler açık öğretim kurumlarına kay-
dının yapılabilmesi için açık öğretim irtibat bürolarına yönlendirilir.”
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MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 165 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
“(5) Okulda veya pansiyonda gerçekleşen disiplin olayı sonucunda “okuldan kısa süreli

uzaklaştırma” cezası verilen öğrencilerin pansiyondan da uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağı
veya  “okul değiştirme” cezası verilen öğrencilerin pansiyonda barındırılıp barındırılmayacağı
hususu;    okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karara bağlanır. Pansiyonla ilgili karar veli-
sine bildirilir.  Okul değiştirme cezası ile birlikte pansiyonda barındırılmama kararı da verilen
öğrencilerin durumu,  il ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonları ile iş birliği yapılarak ilçe
öğrenci disiplin kurulunca belirlenir.”

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Okul yöneticileri ile öğretmenlere yönelik gerçekleşen disiplin suçlarında öğret-
menlik mesleğinin saygınlığı,”

“(4) Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilerin, okul rehberlik servisinin
veya rehberlik ve araştırma merkezi tarafından düzenlenen rapor ile okul yönetiminin kararına
bağlı olarak önleyici, geliştirici ve iyileştirici uygulamalara katılımı sağlanır.

(5) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden zihinsel engeli ya da otizmi olan öğrenci-
lerin yaptırım gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulan-
maz. Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliş-
tirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan diğer öğrencilere ise yeter-
sizliği olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır.”

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz öğrenci üst disiplin kurulunca”
MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Kal-

dırılan cezalar öğrencinin e-Okul sistemindeki dosyasından 5 iş günü içinde çıkarılır.” cümlesi
eklenmiştir. 

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine
“EK-4” ibaresinden sonra gelmek üzere “Öğrenci” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 180 – (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu

üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf veya on birinci sınıf öğrencisini, onur kurulu
ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.

(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son
sınıf veya on birinci sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.

(3) Son sınıfı veya on birinci sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci,
bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.”

MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 202 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlçe öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı okul müdürü, ilçe millî
eğitim müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları
inceler.”

MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 210 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin iş ve iş-
lemler 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yar-
dımlarla ilgili” ibaresi, “ Yardımlar ile pansiyon hizmetlerine ait ” olarak değiştirilmiştir.   

5 Eylül 2019 – Sayı : 30879                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) ben-
dinde yer alan “ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen” ibaresi “bu
Yönetmelikte belirtilen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili mevzuatına göre görev-
lendirilmiş olan şeflerin görevi, görevlendirme süresi sona erinceye kadar devam eder.”

“(3) Bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesi kapsamında 1 Eylül 2018 tarihinden önce mes-
leki eğitim merkezlerinde görevlendirilen alan/bölüm şeflerinin görevi, dört yıllık görev süre-
sini tamamladıkları tarihte sona erer.”

MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (dd) bent-
lerinde, 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, 45 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (ğ) bendinde yer alan “Kaynaştırma”  ibareleri, “Kaynaştırma/Bütünleştirme” olarak; 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendinde, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde, 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, 36 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fık-
ralarında, 38 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında, 103 üncü maddesinin birinci fık-
rasında ve 110 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “kaynaştırma” iba-
releri, “kaynaştırma/bütünleştirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 45 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, 67 nci maddesinin
birinci fıkrasında, 109 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde ve 171 inci maddesinin
birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “e-Okul” ibaresi “e-Okul/e-Mesem” olarak; 78
inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde, 81 inci maddesinin birinci fıkrasında, 88 inci
maddesinin birinci fıkrasında, 111 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde, 127 nci
maddesinin altıncı fıkrasında ve 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“atölye, laboratuvar ve meslek dersleri” ibaresi “atölye ve laboratuvar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının  (e) bendinde,
53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, 65 inci maddesinin
birinci fıkrasında ve 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki basamak”
ibaresi “dört basamak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 71 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 72 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918

2- 21/6/2014 29037

3- 13/9/2014 29118

4- 1/7/2015 29403

5- 28/10/2016 29871

6- 26/3/2017 30019

7- 16/9/2017 30182

8- 14/2/2018 30332

9- 1/9/2018 30522

10- 12/7/2019 30829
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü, 36 ncı ve 43 üncü maddelerine” ibaresi “25/8/2011
tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi hükümleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığında yer alan “uzman öğ-
retici” ibaresinden sonra gelmek üzere “kadrosunda görev yapan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Uzman öğretici kadro-
sunda görev yapan fizyoterapistin görevleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer
alan “uzman öğretici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Uzman öğretici kadro-
sunda görev yapan odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğitim od-
yoloğunun görevleri” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “uzman öğretici”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Uzman öğretici olarak
görev yapan dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuş-
ma pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının görevleri” şeklinde de-
ğiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı uzman öğ-
reticilerin” ibaresi “odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının” şeklinde değiştirilmiş, aynı
fıkranın (ç) bendinde yer alan “işitme,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bozuklukları değer-
lendirmek” ibaresi “yetersizlik durumlarını belirlemek” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın
(d) bendinde yer alan “işitme,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “bozukluklar” ibaresi “yeter-
sizlik durumları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında yer alan “veya” iba-
resinden sonra gelmek üzere “uzman öğretici kadrosunda görev yapan” ibaresi eklenmiş
ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kayıtlı engelli birey sayısı 300’e kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkez-
lerinde bir rehber öğretmen/psikolog, 300 ve üzerinde olanlarda ise iki rehber öğretmen/psi-
kolog zorunlu personel olarak görevlendirilerek birinci fıkradaki görevleri yerine getirir. Ancak
kurumda kayıtlı olan engelli birey sayısının 150’den az olması hâlinde, kurumda zorunlu olarak
görevlendirilen rehber öğretmen/psikoloğa haftada 20 saate kadar; isteğe bağlı olarak uzman
öğretici kadrosunda görevlendirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı
veya psikoloji bölümü mezunları ve özel öğretim personeline yönelik Bakanlıkça açılan reh-
berlik kursu sertifikasına sahip olanlara haftada 40 saate kadar destek eğitim görevi verilebi-
lir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Alınan kararlar, BEP geliştirme birimine iletilmek üzere, zorunlu eğitim çağındaki engelli bi-
reylerin devam ettikleri okullara resmi yazıyla bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Yapılan
bildirim kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Engelli Birey Modülüne işlenir ve bu
birey için bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayda kayıtlı olduğu kurum tarafından ders girişi
yapılmaz.” cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürür-
lükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Engelli bireylere rehberlik araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değer-
lendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde
en fazla üç ders saati destek eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak en az iki
haftaya dengeli olarak dağıtılabilir.

(4) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alınacak
tatil kararları veya engelli bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler takip
eden aylarda yapılır. Telafi eğitimleri, aynı hafta içerisinde 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup
eğitimini; aynı ay içerisinde ise 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimini geçmeyecek şe-
kilde planlanır. Telafi eğitimi en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir. Bir bireyle telafi
eğitimi de dâhil aynı gün içerisinde 3 saatten fazla ders yapılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “engelli birey modülüne” ibaresi “aylık olarak Engelli
Birey Modülüne” şeklinde değiştirilmiş “veya toplamda bireyselleştirilmiş eğitim programında
belirlenen destek eğitim süresinin yarısından fazla sürede,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
“süresi on iki hafta olabilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumdan kaydı silinen öğren-
cinin telafi hakkı yeni kayıt yaptırması durumunda devam eder.” cümlesi eklenmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde;

a) Normal eğitim yapılan okullarda öğrenim gören engelli bireyler, veli/vasisinin talebi
olması hâlinde haftada bir yarım gün,

b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin;
1) 14 üncü maddesi kapsamında evde eğitim hizmeti verilenler,
2) 16 ncı maddesi kapsamında olup e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmama-

sına yönelik işlem yapılanlar,
3) 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında e-Okul sisteminde devam zorunluluğu

aranmamasına yönelik işlem yapılanlar
örgün eğitim saatleri içerisinde de destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler.”
“(7) Kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını gö-

rüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabil-
me/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılır. 

(8) Kurumlarca eğitim personelinin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını gö-
rüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabil-
me/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılır.  

(9) Kurumlar, engelli birey ve eğitim personelinin yüzünün net bir biçimde görülebile-
ceği şekilde kamera sistemini kurmakla ve elektrik kesintisi, kayıtların kaybolması, teknik arıza
gibi durumlarda kayıt alınmasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi alır. Verilen des-
tek eğitimlerine ilişkin kamera görüntülerinin sunulamaması halinde gerçekleşen ödemelerle
ilgili olarak 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
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(10) Yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla en az % 20
oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi al-
mak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlara gidemeyecek
durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek eğitimi için kamera kaydı aranmaz.
Aylık olarak düzenlenen “Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı”
bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim
müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek
üzere kurumda saklanır. 

(11) Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca görevlendirilen eğitim personelinin o
gün içerisindeki diğer ders saatleri, engelli bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım
süresi dikkate alınarak programlanır. Bu program Engelli Birey Modülüne işlenerek ilçe millî
eğitim müdürlüğü tarafından onaylanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “İnceleme, Soruşturma
ve Denetim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî
eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî
eğitim şube müdürleri veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/de-
netimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını
sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engelli Birey Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle
kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin yapılmış olması hâlinde,
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ikinci fıkrasında yer alan hü-
kümlere uygun işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ğ) Kurumlarca eğitim verilen ay içinde eğitim bilgilerinin Engelli Birey Modülüne gi-
rilmesi ve takip eden ayın ilk üç iş günü içinde girilen eğitim bilgilerinin onaylanarak verilen
eğitime ilişkin faturaların düzenlenmiş; sonraki üç iş günü içinde ise ilçe milli eğitim müdür-
lükleri tarafından faturaların, 25 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen Aylık Bireysel-
leştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının ve kurumlarca girilen eğitim bilgile-
rinin kontrol edilerek onaylanmış olması,

h) Her engelli birey için denetimlerde gösterilmek üzere Aylık Bireyselleştirilmiş Eği-
tim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının hazırlanmış olması”

“(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde Engelli Birey Modülüne eğitim bilgi girişini
yapmayan kurumlara ödeme yapılmaz. Eğitim bilgi girişini yaptığı halde onaylama işlemini
belirtilen sürelerde yapmayan kurumlar ise sonraki ayların onaylama süreleri içinde onaylama
işlemini yapmaları halinde ödeme yapılır.

(3) Kameralı görüntüleme sistemlerine ilişkin kayıtlar, il millî eğitim müdürlüklerince
görevlendirilen maarif müfettişleri/maarif müfettiş yardımcıları/il millî eğitim müdür yardım-
cıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri/diğer denetim yetkisi bulunanlarca veya millî
eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme yapıldıktan sonra incelenir. Yapılan inceleme
sonucunda gerçek dışı beyanda bulunan kurumlara ilişkin 27 nci maddenin ikinci fıkra hüküm-
leri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci, 29 uncu ve 31 inci maddelerinde yer alan
“Maliye Bakanlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesine bağlı fakülte, konser-

vatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi önlisans, lisans ve diğer prog-

ramlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme
işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hü-
kümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44,

45, 46 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Akademik birim: Harran Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve

meslek yüksekokulunu,
c) Akademik kurul: İlgili programda fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri

ve öğretim görevlilerinden oluşan ve ilgili bölüm/program başkanının başkanlık ettiği kurulu,
ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ilgili programın yer aldığı diploma

düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili
diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkı-
sını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için ön-
görülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan
değeri,

d) Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse
kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

e) Çift anadal programı (ÇAP): Başarı şartını ve Senato tarafından belirlenen diğer ko-
şulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş za-
manlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

f) Değişim programları: Yurt içi ve yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında dü-
zenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak
diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim ku-
rumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

g) Gözetim listesi: Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması bu Yö-
netmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ortalamaların altında olan öğrencilerin oluşturduğu
listeyi,

ğ) İlgili kurul: Harran Üniversitesine bağlı akademik birimlerin kurullarını,
h) İlgili yönetim kurulu: Harran Üniversitesine bağlı akademik birimlerin yönetim ku-

rullarını,
ı) Kurumlar arası yatay geçiş: Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer

diploma programları arasında ve YÖK tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılan
geçişi,

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                   5 Eylül 2019 – Sayı : 30879



i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
k) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ila altı yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler al-

tında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,
l) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
n) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı eş zamanlı/eş zamansız biçimde verilen öğretimi,

o) Üniversite: Harran Üniversitesini,
ö) Üniversite Eğitim Komisyonu: Harran Üniversitesine bağlı akademik birimlerden

gönderilecek eğitim-öğretime ilişkin önerileri değerlendiren komisyonu,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin, Senato tarafından be-

lirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma prog-
ramı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine
geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

s) Yaz Okulu: Harran Üniversitesinde önlisans ve lisans programlarının bir eğitim-öğretim
yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim prog-
ramını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Harran Üniversitesine bağlı akademik birimlerde eğitim-öğretim; ilgili

kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı

ile örgün, ikinci öğretim, yaygın ve uzaktan eğitim ile öğretim yapılabilir.
Eğitim-öğretim dönemleri ve süreleri
MADDE 7 – (1) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl

esasına göre yapılan eğitim-öğretimde bir eğitim-öğretim yılı, iki veya üç yarıyıl olarak Senato
tarafından belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında iki yarıyıl uygulanan programlar için eğitim-
öğretim bir yarıyıl en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt
ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler, bu sürenin dışındadır.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla gerektiğinde
yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun işleyiş ve uygulamaları Senato tarafından belirlenen esaslarla
düzenlenir.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa iliş-
kin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını
azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamam-
lamak zorundadırlar. Öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, önlisans ve lisans programlarına ilk
kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak
geçirdiği tüm yarıyıllar, normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(4) Eğitim-öğretim ile ilgili akademik takvim önerileri akademik birimlerce hazırlana-
rak, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından karara
bağlanan akademik takvim; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir.

5 Eylül 2019 – Sayı : 30879                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



(5) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve hazırlık sınıfında
eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri, sınav işlemleri ve akademik takvim, ilgili birim kurulu-
nun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci

öğretim yapılır. Ancak ilgili akademik birim kurulunun gerekçeli önerileri, Senatonun kararı
ve YÖK onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir. Birimler çift anadal
ve yan dal gibi programları da yürütebilirler.

(2) İlgili kurullar diplomaya yönelik eğitim-öğretim programlarını, yükseköğretim ye-
terlilikler çerçevesinde belirlenen program yeterliliklerini sağlayan ve Senato tarafından belir-
lenen esaslar doğrultusunda hazırlarlar. Ders ve benzeri öğrenim türleri ile öngörülen dönem
ve süreleri ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik birimler tarafından
düzenlenir; ilgili kurulların önerisi her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına
sunulur ve Senato onayı ile kabul edilir.

(4) Üniversitenin içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçiş, çift ana dal
ve yan dal işlemleri; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri, YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-
sinde yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dille öğretim
MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir.
(2) Senato kararı ve YÖK onayı ile önlisans ve lisans programlarında kısmen veya ta-

mamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı açılır.
(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda Senato kararı ile isteğe bağlı ya-

bancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.
(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılması ve yabancı dil hazırlık programlarına ilişkin

esaslar, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapıl-
masında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Öğretim planları
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı tıp ve diş hekimliği fakültesi dışındaki fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına
göre düzenlenir.

(2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esas-
lar, ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Ders AKTS’leri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan
için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrenci-
lerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını
bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim
kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için ön-
görülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato tarafından
belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders AKTS’leri hesaplanır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında her yarıyıl için ders
ve uygulama kredisi 30 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi iki yıl olan programlarda 120 AKTS,
dört yıl olan programlarda 240 AKTS, beş yıl olan programlarda 300 AKTS, altı yıl olan prog-
ramlarda ise 360 AKTS’dir.

(5) Derslerin öğretim süresince dönemlere veya yıllara göre dağılımı; teorik ve labora-
tuvar, her türlü uygulama saati, kredi değeri ve varsa koşulları ilgili kurulların kararı ile belir-
lenir. Ön koşullu ders uygulaması, alınan karardan bir akademik yıl sonra uygulamaya girer.
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Dersler
MADDE 11 – (1) Birim kurulunca program öğretim planlarına alınan dersler; teorik

dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve
benzeri çalışmaları kapsar.

(2) Dersler/ders AKTS’leri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi
ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre; ilgili diploma programını bitiren
öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim ka-
zanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen
diğer faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundurularak Senato tarafından onaylanan
esaslar çerçevesinde belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim programındaki dersler; seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik
çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel
çalışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, ile-
tişim becerileri, hasta başı viziteleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları,
mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikleri içerir.

(4) Dersler, zorunlu dersler ve mesleki seçmeli/seçmeli dersler olarak iki grupta toplanır.
Bir dersin alınabilmesi için öngörülen ön koşullu dersler ve/veya ön koşul dersleri ilgili kurulun
önerisiyle Senato tarafından önceden belirlenen esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(5) Bir ön koşullu derse kaydolabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş dersin/
derslerin alınmış ve ilgili program tarafından belirlenmiş ön koşulun/ön koşulların sağlanmış
olması gerekir.

(6) Derslere ait her türlü hususlar dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek
yarıyıl/yıl başında öğrencilere ders izlence formu ile duyurulur ve birim tarafından web sayfa-
sından yayınlanır. Ders izlence formunda; Bologna bilgi paketi çerçevesinde, dersin amacı, öğ-
renim kazanımları, öğrenim kazanımları ile program kazanımları ilişkisini gösteren tablo, teorik
ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati (çizelge), ders konu başlıklarının
haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim ele-
manlarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları ile bunların öğrenci
iş yüküne katkıları yer alır. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer
çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna kat-
kısı ders izlence formunda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri
MADDE 12 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diploma-

larının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda,

o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya
özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde ge-
çerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı
olmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tara-
fından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Üniversiteye kesin kayıt e-Devlet üzerinden veya istenen belgeler ile Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına şahsen yapılır. Ancak, adaylar vekâlet verdikleri kişiler aracılığı ile de kayıt
yaptırabilirler. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
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(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan
sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Hakkında ilgili mev-
zuata göre işlem başlatılır.

(5) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday,
hakkını kaybeder.

(6) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun
belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

Yatay, dikey geçişler ve özel öğrenci
MADDE 13 – (1) Yatay geçişler; Üniversitenin programları arasında veya Üniversite

ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan geçişlerdir.
(2) Dikey geçişler; herhangi bir ön lisans programından mezun olanların, eğitim ve öğ-

retimlerini bir lisans programında devam etme hakkını elde ettikleri geçişlerdir.
(3) Özel öğrenci; başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan ön lisans ve lisans

öğrencileri, kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla, ders/dersler alabilen öğrencilerdir.
(4) Yatay, dikey geçişler ve özel öğrenci ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar, Erasmus ve Mevlâna gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere
bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eği-
tim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programında
akademik danışmanın onayıyla gerekli derslere kayıt yapar. Ancak okuduğu üniversitede al-
dıkları derslerden sorumlu sayılır. Seçilen derslerin bir yarıyıl için toplam 30 AKTS olması
gerekir. Bu derslerin belirlenmesi, bölüm/program koordinatörünün ve ilgili bölümün/progra-
mın teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir. Bu derslerden
alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya
katılır.

(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 15 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak

protokoller çerçevesince öğrenci değişim programı uygulanır. Bu protokoller Yükseköğretim
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hü-
kümlerine göre yapılır.

Kimlik kartı
MADDE 16 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir öğrenci

kimlik kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden veya kimlik kartı kullanılamayacak kadar yıpranan öğrenci,

ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, yıpranma durumunda ise eski kimlik kartını
iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda
kart bedelinin Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci tarafından öden-
mesi gerekir.

(3) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi
zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, İntibak ve Ders Muafiyeti, Ders Alma ve Akademik Danışmanlık

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle bırak, not yükseltme
MADDE 17 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ve bu Yö-

netmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yeniler.
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Normal öğretim süresini aşan öğrenciler, ders alma işlemini yapabilmek için katkı payı veya
ikinci öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o
yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa her yarıyılda/
yılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenile-
meyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde
belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Mazeretli ders alma süresi de dâhil, belirlenen sürelerde ders alma işlemini tamam-
lamayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Öğrenci, danışmanından yarıyıl/yıl ders kayıt onayını almak zorundadır.
(6) Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı

ve geçmiş dönemlerden hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır.
(7) ÇAP ve yandal öğrencileri hariç olmak üzere, gözetim listesinde bulunmayan öğ-

rencilere bir yarıyılda verilebilecek AKTS miktarı; normal dönemdeki AKTS miktarına ilave
olarak ara sınıflarda bu sınıfın AKTS toplamının 1/3’ünü aşamaz. Son sınıf öğrencilerine mak-
simum 45 AKTS olarak uygulanır.

(8) Öğrenci, ancak danışmanının olumlu görüşüyle, üst yarıyıllardan ders alabilir. Bu-
nun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not orta-
lamasının 3,00 veya üstünde olması şarttır.

(9) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-
bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve şube değişikliğini danışmanı ile birlikte yapar ve
imzalanmış ders kayıt onayını alır.

(10) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) yükseltmek isteyen öğrenciler daha ön-
ce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak,
bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Tekrar edilecek dersin, ders izlence-
sinde belirtilen ders değerlendirme şartlarını yerine getirmek zorundadır. Tekrarlanan derste
önceki not ne olursa olsun alınan en son not geçerlidir. Başarısızlık halinde ilgili dersi döne-
minde tekrarlamak zorundadırlar.

(11) İkinci öğretimi bulunan bölümlerde, ders çakışması halinde; öğrenci normal öğre-
timde ise ikinci öğretimden, ikinci öğretimde ise normal öğretimden çakışan dersleri ile aynı
ismi taşıyan en fazla üç dersi ders ekleme ve bırakma süresi içinde danışmanın onayı ile ala-
bilir.

(12) Öğrenci, dersi verildiği yarıyılda almak zorundadır. Ancak ön koşullu derslerin
alınabilmesi için başarılması zorunlu olan dersler, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararıyla
farklı dönemlerde de açılabilir.

(13) Derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli
ders sayısı ve/veya AKTS’si, ilgili birim kurulunca eğitim-öğretim programlarında belirtilir.
Seçmeli bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin o derse kayıt yaptırması gerekmektedir.
Ancak bu sayı ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile arttırılabilir. (Özel yetenek sınavı ile
kayıt yaptıran öğrencilerin seçmiş oldukları seçmeli derslerde bu sayı aranmaz).

(14) Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması
durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin
açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu ta-
rafından yapılır.

(15) Seçmeli dersler veya sonradan programdan çıkarılan derslerin yerine danışmanın
önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile uygun görülen dersler alınabilir.
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(16) Öğrencilere yarıyıl kaydı ve ders alma başta olmak üzere eğitim-öğretim konula-
rında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlıklarının
önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurulunca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından
akademik danışmanlar görevlendirilir.

(17) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 18 – (1) Birimlerdeki programlardan birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler,

daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için inti-
bak ve muafiyet talebinde bulunabilirler. İntibaklar ve ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato
tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar

Derslere devam
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için en az %70,

tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır.
(2) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenciler, ilgili kurullarca

kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde
hiçbir derse ve sınavlara giremezler.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-
mez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Öğrencilerin dönem içi değerlendirmeleri seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalış-
ması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel ça-
lışma, meslekî beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar, ileti-
şim becerileri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları, mezuniyet/bitirme
tezi, proje ve dönem sonundaki durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından söz konusu
yarıyıl/yıl derslerinin son haftasında ilan edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrenciler, yıl/yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(5) Üniversite tarafından bilim, kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlen-
dirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen eği-
tim-öğretimi ilgilendiren kurum dışı temsil süreleri, devam şartı dışında tutulur.

(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu
maddesi uyarınca Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler
için derslere devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl-
sonu sınav hakları saklıdır.

(7) Öğrencilerin daha önce devam koşulunu yerine getirdikleri ve tekrar aldıkları dersin
sınavlarına katılmaları gerekir. Bu dersler için devam zorunluluğu aranmaz. Sadece uygula-
madan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygula-
malara ve sınavlarına katılmak zorundadır.

(8) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınavlara katılmak
zorundadırlar.

(9) Öğrencilerin devam durumları, dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenciden
alınan imza ile takip edilir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, muafiyet sınavı, kısa süreli

sınavlar, mazeret sınavı ve bütünleme sınavıdır. İlgili yönetim kurullarının kararı ile bu sınavlar
yazılı, uygulamalı veya sözlü olarak yapılabilir. Ayrıca Senato tarafından belirlenen farklı sınav
uygulamaları da yapılabilir.
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(2) Her yarıyılda, dönem içinde biri ara sınav olmak üzere en az iki sınav ile bir yarıyıl
sonu sınavı yapılır. Yapılacak olan dönem içi sınav sayısı ve değerlendirme oranı ve sınav ta-
rihleri dersin öğretim elemanı tarafından ders izlence formunda belirtilir ve ilgili yönetim ku-
rulları tarafından karara bağlanır.

(3) Bitirme projesi, bitirme ödevi, dönem projesi, staj, saha çalışması, sunum, labora-
tuvar, uygulama ve benzeri derslerde birim kurulu kararı ile ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sı-
navı şartı aranmayabilir. Bu derslerde yarıyıl harf notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz
önünde tutularak verilebilir.

(4) Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, bölüm/program başkanlıklarınca veya akademik
birimler tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler, bö-
lüm başkanının onayı ve ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(5) Bir öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için dönem içi devam şartını yerine
getirmiş olması zorunludur.

(6) Gerek görüldüğünde sınavlar, bölüm/program kurulunun teklifi ve ilgili yönetim
kurulunun kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de yapılabilir.

(7) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği,
kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve o sınav
için sıfır ham notu verilir.

(8) Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının gün ve saatleri akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde, ilgili akademik birimler tarafından düzenlenerek sınavlardan en az onbeş
gün önce ilan edilir.

(9) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretinin bitimini takip eden
üç iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe ile müracaat etmelidir. Mazeret sınav hakkı,
sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavı, dönem sonu sınavları başlamadan yapılır. Ma-
zeret sınavı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını
yerine getirip en fazla iki dersten başarısız olan veya mezuniyeti için AGNO’sunun en az 2,00
olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilere;
bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda
olması koşuluyla, iki ders sınavına girebilirler. İki ders sınavında başarılı olmak için en az (CC)
harf notu almış olmak gerekir. İki ders sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

(11) Bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağı Senato tarafından belirlenir.
(12) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili akademik

birimin belirleyeceği yöntemle akademik birim tarafından saklanır.
(13) Sınavlara kablolu ve kablosuz iletişim araçları ile girilemez. Sınavlar ilgili birimler

tarafından elektronik cihazlarla kayıt altına alınabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ders Başarı Durumu, Notlarda Maddi Hata ve Not Ortalaması Hesaplaması

Dersin harf notu
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu yarıyıl sonu harf notu ile belirlenir. Öğ-

rencinin bir dersten aldığı harf notu, o derste yaptığı yarıyıl içi çalışmalar (ara sınavlar, ödevler,
uygulama gibi) ve yarıyıl sonu sınavında aldığı notlar birlikte değerlendirilerek elde edilir.

(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmaları, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin toplam oranı %50
ile %70 aralığında hesaplanır. Kalan oran yarıyıl/yıl sonu sınavının oranı olarak belirlenir.

(3) Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez,
proje çalışması, sunum ve benzeri dersler ile entegre sistemdeki derslerde birim kurulu kararı
ve Senatonun onayıyla ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanması şartı aranmaz ve
değerlendirmeler %0 ile %100 aralığında hesaplanır.
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(4) Uzaktan öğretim yöntemi ile verilen derslerde, gözetimsiz yapılan ölçme değerlen-
dirme faaliyetlerinin genel başarıya etkisi %20, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi %80’dir.

(5) Yarıyıl/yıl içi değerlendirme ağırlığı, ilgili öğretim elemanı tarafından ders izlence
formunda belirtilir.

(6) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu de-
ğerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında
aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak
saptanır. Bağıl değerlendirme sistemi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlamları
şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birisini alan
öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (FF), (FD) ve (FZ) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(8) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir:
Başarı Notu Katsayı

AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
FZ 0.00

(9) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde harfli notlar, başarı notu, değerlendir-
me, not aralıkları ve öğrenci başarısıyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri

Dairesi Başkanlığı tarafından, Ağırlıklı Genel Not Ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğ-
rencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin AKTS değeri ile aldığı harf notu katsa-
yısının çarpımından elde edilir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son
notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin AKTS topla-
mına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane
olmak üzere gösterilir.

Gözetim listesi
MADDE 23 – (1) Aşağıda gösterilen öğrenciler gözetim listesine alınır:
a) Birinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları

1.70’in altında olan öğrenciler,
b) İkinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’in

altında olan öğrenciler,
c) Normal öğrenim süresi 2 yıl olan birimlerin son sınıfında 2.00 altında olan öğrenci-

ler,
ç) Üçüncü sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları

1.90’ın altında olan öğrenciler,
d) Dördüncü ve beşinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not or-

talamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler.
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(2) Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü en fazla 24 AKTS’dir.
Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan
öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler.

(3) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken,
alt yarıyıllardan alınamayan dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Ders başarı durumu
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl/yıl başarı durumları Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız notu (FZ); derse devam yükümlülüklerini yerine

getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan
öğrencilere verilir. (FZ) notu not ortalamaları hesabında hesaba katılır.

(3) Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyıl/yılda almış oldukları derslere ait
bulundukları döneme kadar almış oldukları tüm dersler için “Ağırlıklı Genel Not Ortalaması”
(AGNO) ile izlenir. AGNO’nun hesaplanmasında AA’dan FZ’ye kadar verilen notlar esas alınır.
AGNO tekrar edilen derslerden alınan en son not göz önüne alınarak hesaplanır. Bütün notlar
öğrencinin not belgesine geçirilir.

(4) Öğrencinin mezun olabilmesi için programın gerektirdiği tüm koşulları yerine ge-
tirerek, F kodlu derslerinin olmaması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gereklidir.

(5) Bir dersten F kodlu not alan öğrenci bu dersi, dersin açıldığı dönemde tekrar almak
zorundadır.

(6) Bulunduğu yarıyılın/yılın bütün derslerini alarak başarılı olmak kaydı ile o yarıyıl/yıl
not ortalaması (YNO) 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyılın/yılın so-
nunda ilan edilir. Disiplin cezası alan öğrenciler, onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi
sayılmaz ve ilan edilmez. Onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazananların
belgeleri ilgili yarıyılın/yılın sonunda verilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 25 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen yarıyıl sonu

harf notlarına ilişkin öğrencinin itirazı ve düzeltme başvuruları beş iş günü içinde dersin veril-
diği ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile yapılır.

(2) Harf notlarında maddi hata yapılmış olması halinde ilgili öğretim elemanı düzelt-
melere ilişkin belgelerle birlikte dersin verildiği bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur.
Düzeltme işlemleri ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Harf notları ile ilgili maddi hataların izleyen yarıyıl kayıt yenileme süresinin başına
kadar düzeltilmiş olması gerekir.

(4) Öğrenciler öğretim elemanının not değerlendirme yöntemine itirazda bulunamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzinli Sayılma, Haklı ve Geçerli Nedenler

İzinli sayılma
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlerle tekrar Üniversiteye dönmek

üzere birimlerinin ilgili kurullarının kararı ile izinli sayılabilirler. İzinli sayılma istekleri her
yarıyılın ilk on beş günü içinde yapılır. Ancak çok özel durumlarda yapılacak başvurular, bu
sürenin dışında olabilir.

(2) İzinli sayılma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İki yıllık yüksekokullarda iki yarıyıla,
fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir. Ancak uzun
süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar sebebiyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek,
bu süreler iki katına çıkarılabilir.

(3) İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen izinli sayılma süreleri, öğrenim süre-
sinden sayılmaz.
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Haklı ve geçerli nedenler
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin mazeretli veya izinli sayılması için haklı ve geçerli ne-

denler aşağıda sıralanmıştır:
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulun-

maması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu

belgelemesi,
e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine

göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması nedeniyle askere alınması,
g) Öğrencinin tutukluluk hali,
ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belge-

lenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,
h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile öğ-

rencinin Rektörlükçe izinli sayılması.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Katkı Payları-Öğrenim Ücretleri,

Kayıt Silme, Sildirme, İlişik Kesme, Ayrılma, Disiplin İşlemleri ve
Tebligata İlişkin Esaslar

Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 28 – (1) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğ-

rencilerin öğrenimlerini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik
takvimde belirtilen yarıyıl/yıl sonu sınav haftasının son gününü takip eden ilk iş günü veya
yaz dönemi/bütünleme/mezuniyete iki ders sınavı/ek sınav haftasının son gününü takip eden
ilk iş günü veya stajın son günüdür.

(2) Derece ile mezun olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit
edilir.

(3) Önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, eğitim-öğretim progra-
mında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını
sağlamış olması gerekir.

(4) Öğrencilere verilecek diplomalar ve diploma eki Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre düzenlenir.

Katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri
MADDE 29 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve Cumhurbaşkanı kararları

çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt silme, sildirme, ilişik kesme ve ayrılma
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki hâllerde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin ilgili

akademik birimle ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çer-

çevesinde çıkartılma cezası almış olması,
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b) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer psikolojik bozukluklar nedeniyle
tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu
raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili akademik bi-
rimin yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.
(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde belirtilen süreler

içerisinde devam ve başarı şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ve diğer yöntemlerle ayrılanların dosya muhteviyatı,
YÖK Başkanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili birime gönderilir.

(4) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve
öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların
o yarıyılla ilgili yatırdığı katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

(5) Üniversiteden ilişik kesilmesiyle ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Disiplin işlemleri
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi,

tebligat adresidir. Her türlü tebligat bu adrese posta aracılığı ile iadeli ve taahhütlü olarak ya-
pılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresi değişen öğrenciler, bunu kayıtlı olduğu akademik birime altı hafta içinde ya-
zılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan veya yanlış ya da eksik adres bildiren
öğrenciler, akademik birimlerince mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde, kendilerine
tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(3) Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan veya kendilerinin bildirdikleri e-posta
adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Mevcut öğrencilerin tabi olacağı mevzuat
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Üniversiteye

kayıt yaptırmış öğrenciler hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya de-
vam eder. Fakat bu öğrencilerin talep etmeleri durumunda haklarında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başından

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Türk Akreditasyon Kurumundan:
TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNCA UYGULANACAK AKREDİTASYON

KULLANIM ÜCRETİ/PAYINA DAİR TEBLİĞ
(TÜRKAK: 2019/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite

edilen kuruluşların 2019 yılı için ödeyecekleri akreditasyon kullanım ücreti veya paylarını be-
lirlemek ve bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 638 inci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Akreditasyon kullanım ücret payları ve bildirimi
MADDE 3 – (1) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar, ak-

redite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetleri dolayısıyla, 2019 yılı içinde elde ettikleri
brüt gelirlerden (akredite kuruluşların devlete ödediği vergi ve kesinti dâhil) 4 üncü maddede
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde akreditasyon kullanım ücret/payını Türk Akreditasyon
Kurumuna beyan etmekle ve ödemekle yükümlüdür.

(2) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların tamamı, 2019 yılında akreditasyon
kapsamında elde ettikleri brüt gelirlerini hesaplayıp, usul ve esasları Türk Akreditasyon Kuru-
mu tarafından yılsonunda, www.turkak.org.tr adresinde yayınlanan duyuruya uygun şekilde,
2020 yılı Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumuna bildirir.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşların söz konusu bildirimlerini ispat
eden mali belgeleri, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli
mali müşavirler ya da 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nununun 61 inci maddesinde sayılan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe
hizmetlerini yürüten muhasebe yetkilileri tarafından imzalanıp onaylanır. İmzalı onaylı örneği
e-türkak kurumsal hizmet portalına yüklenir ve ihtiyaç duyulması halinde TÜRKAK’a gönde-
rilmek üzere saklanır.

Akreditasyon kullanım ücret/payı hesaplanması ve ödenmesi
MADDE 4 – (1) Yurt içinde faaliyet gösteren akredite kuruluşlardan;
a) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2019 yılında elde

ettikleri brüt gelirleri toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirası ve altında olanlar ile akreditasyon
kapsamındaki faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmeyenler, gelirleri ile ilgili bildirimde
bulunur, ancak akreditasyon kullanım ücret/payı ödemez.

b) Akredite oldukları kapsamlarda yürüttükleri faaliyetler dolayısıyla 2019 yılı içinde
elde ettikleri brüt gelirlerinin toplamı yirmi bin (20.000) Türk Lirasının üzerinde olanlar, brüt
gelirlerinin toplamı üzerinden binde altı (% 0,6) oranında hesaplanacak ücret/payı, izleyen yılın
Mart ayı sonuna kadar Türk Akreditasyon Kurumunun bildireceği banka hesap numaralarına
öder.

(2) Yurt dışında faaliyet gösteren akredite kuruluşlar ise, akreditasyon kullanımı ile
ilgili herhangi bir bildirimde bulunmaz ve kullanım ücret/payı ödemez.

(3) Yurt içinde faaliyet gösteren kuruluşların kullanım ücret/payı ile ilgili bildirim yap-
maması ya da hesaplanan ücret ve payı süresi içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu hesaplarına
yatırmaması halinde, kuruluş hakkında hem yasal takip işlemi hem de akreditasyonun askıya
alınması işlemi başlatılır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7530 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇİFT AÇILI X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI TEMİNİ VE 

TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

15 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi DHMİ İhale 

Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Dosya Numarası : 2019/11 

1- Kuruluşun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya 

Yolu Üzeri) No:32 06560 Yenimahalle/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 

2348-204 2626-204 2878 /Fax no: +90 (312) 

2128158 

c) İhale dokümanının görüleceği adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma Ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 

Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mal Alımı, Çift Açılı X-RAY Bagaj Kontrol 

Cihazı, 15 Adet 

b) Teslim yeri : Teknik Şartname EK-7’de belirtilen 

Havalimanlarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Süresi  : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi 

sözleşmenin tebliğini müteakip en fazla 180 

(Yüzseksen) takvim günü içerisinde (teklifte 

belirtilen sürenin daha az olması halinde 

teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) tek partide 

teslim etmiş olacaktır.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı  

b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 – 11:00 

4- İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.2. İdari şartname ekinde yeralan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ünci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanabilmesi için, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur.  

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 

belgesinin sunulması gerekir.  

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 

maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  

4.3.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servis bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara 

sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge, 

4.3.4. Cihazların TSE, CE vb. ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun 

olduğuna ilişkin belge. 

44.3.5. X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin  istekli  ülkesindeki Radyasyon 

Güvenliği Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunca verilmiş lisans 

belgesi vb. belgeler, 

4.3.5. Teknik Doküman: 

44.3.5.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ait  

güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), bir takım halinde  verilecektir. 

Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve 

okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek 

aksaklıklardan Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. 

4.3.6. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar: 

4.3.6.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-9’da belirtilen 

formatta olacaktır.  

4.3.6.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.6.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 

cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır. 

4.3.6.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 

konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 

bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 

madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin 

cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.6.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 

cevaplandırılacaktır. 
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4.3.6.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 

şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği 

cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı 

yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı 

olacaktır.) Kuruluş malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek 

malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı 

tutar.) 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Bu ihalede benzer iş olarak, X-Ray tabanlı ve/veya Gamma-ray tabanlı ve/veya 

Tomografi tabanlı Bagaj Kontrol Cihazları kabul edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL(Yüzelli Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 

no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13- Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 7560/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sağlık Bakanlığından: 

 

 7636/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 7633/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 7634/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 7635/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (Canlı Model)  

BAŞVURU TARİHİ : 05/09/2019 

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 19/09/2019 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 8. 

Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar 

Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere 

giderleri özel bütçeden karşılanarak; 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

CANLI 

MODEL 
2 

1) Lisans mezunu olmak. 

2) KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar mülakat sonucuna göre 

belirlenecektir. 

3) Vücut bütünlüğüne sahip olmak. 

4) Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve 

dayanıklı olması (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu 

ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen 

adaylardan istenilecektir.) 

 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
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e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak 

Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır) 

1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

2. Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda 

belirlenecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

1. Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 

l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık 

Binası 1.kattadaki yazı işleri bürosuna istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı 

görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. 

2. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için 

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 

7 (yedi) iş günü içerisinde http://www.selcuk.edu.tr/guzel_sanatlar/tr adreslerinden ilan 

edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran 

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan 

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik 

soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv 

araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv 

araştırması olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde 

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER: 

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 

4- Fotoğraf (2) adet 

5- Savcılık iyi hal kâğıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6- İş Talep Formu (Fakülteden başvuru esnasında temin edilecektir.) 

 7547/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta, 

çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır. 
 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Çocuk Gelişimi 

Bölümü 

2 2 2 
Temel Eğitim Bölümünde (Sınıf Eğitimi - Okul 

Öncesi) doktora yapmış olmak. 

2 2 2 

Klinik Psikoloji veya Psikoloji alanında doktora 

yapmış olmak veya Özel Eğitim veya Eğitim 

Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak. 

2 2 2 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve 

Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. 

2 2 2 
Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk Gelişimi veya 

Çocuk Sağlığı alanında uzmanlığını yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Psikoloji 2 2 2 
Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde 

doktora yapmış olmak 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
2 2 2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, 

İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu 

olmak ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış 

olmak. 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr  

 7548/1/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM ALES YDS 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 70 0 2 

Psikoloji veya PDR alt dallarından 

bir tanesinde yüksek lisans yapmış 

olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uygulamalı 

İngilizce ve 

Çevirmenlik 

70 80 2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık veya 

İngilizce Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak ve bu alanlardan 

birinde yüksek lisans yapmış 

olmak 

Adalet 70 0 2 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu 

olmak ve alanında Tezli yüksek 

lisans yapmış olmak 

 

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen 

evraklar: 

• Dilekçe (Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, 

e-mail vs. açıkça belirtilecektir.) 

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

• YÖK Formatlı özgeçmiş, 

• Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 

• Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri, 

• Lisans/Lisansüstü Diploma ve Transkript Mezuniyet Belgeleri için E-Devlet üzerinden 

alınacak çıktı, 

• ALES Sonuç Fotokopisi,(Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak adaylar ALES 

sınavından en az 70 puan almış olmak.)  

• Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi, (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına 

Başvuracak Adaylar için) YDS ve dengi sınavlardan en az 80 puan almış olmak. 

• İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 

• Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 

• Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) 

• İş Tecrübesi istenen ilanlarda SGK Hizmet dökümü sunulması gerekmektedir.  

• Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 

• Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi, 

• Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri 

çalıştırıp çalıştırmamakta, çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun 

tasarrufundadır. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Adres: Adnan 

Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226   61010 Pelitli/TRABZON Tel: 0462 334 64 44 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan 

tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete 

tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana 

gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen 

şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları 

taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren 

açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, 

Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi 

adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, 

özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha 

dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor 

Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. 

No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM / ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI  ADET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havacılık Yönetimi 

(Üniversitelerarası Kuruldan Yönetim ve 

Strateji alanında doçent unvanı almış 

olmak. Havacılık Yönetiminde Yetkinlik 

Yönetimi konusunda ders vermiş olmak). 

Doç. Dr. 1 

Havacılık Yönetimi 

(Havacılık Lisans programlarından (Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği/ Havacılık 

Yönetimi) birinden mezun olmak, 

Havacılık Yönetimi alanında tezli yüksek 

lisans ve doktora yapmış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

İşletme (İngilizce) 

(Üniversitelerarası Kuruldan Yönetim ve 

Strateji alanında doçent unvanı almış 

olmak. Kurumsal Yönetim ve 

Girişimcilik üzerine uluslararası yayın 

yapmış olmak. Belgelemek koşulu ile 

İngilizce ders verme yeterliğine sahip 

olmak). 

Doç. Dr. 1 
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İşletme Fakültesi 

İşletme 

(Lojistik alanında doktorasını 

tamamlamış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

İşletme 

(Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 

alanında doktora yapmış olmak 

Pazarlama Ahlakı, Bağış yapma ve 

tüketici davranışları, pazarlama stratejileri 

ve pazarlama tarihi alanlarında 

çalışmaları bulunmak). 

Prof. Dr. 1 

İktisat (İngilizce) 

(Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 

derecelerinden en az birini İngilizce 

eğitim dilinde yapmış, Çalışma 

Ekonomisi alanında doktora yapmış, 

Toplu Pazarlık Ekonomisi alanında 

uzman, Teknolojik Değişme ve Çalışma 

Hayatı konularında çalışmalar yapmış, 

Sosyal Politikalara ilişkin konularda 

uluslararası tecrübeye sahip). 

Prof. Dr. 1 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Psikoloji Bölümü 

(Psikoloji lisans mezunu olmak, Yüksek 

Lisansını sosyal, endüstri, örgütsel 

davranış, gelişim veya klinik alanında 

yapmış olmak, Doktorasını tercihen 

endüstri, örgütsel davranış, ya da sosyal, 

gelişim veya klinik alanında yapmış 

olmak). 

Doç. Dr. 1 

Psikoloji Bölümü 

(Psikoloji lisans mezunu olmak, Yüksek 

Lisansını sosyal, endüstri, örgütsel 

davranış, gelişim veya klinik alanında 

yapmış olmak, Doktorasını sosyal, 

endüstri, örgütsel davranış veya gelişim 

alanında yapmış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 2 

Matematik Bölümü 

(Matematik veya Matematik 

Mühendisliği lisans mezunu olmak, 

Matematik alanında yüksek lisans 

mezunu olmak, Matematik veya 

Uygulamalı Matematik alanında 

doktorasını tamamlamış olmak, Alanında 

seçkin uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
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Mühendislik Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

(İngilizce) 

(Elektrik-Elektronik veya Elektronik 

Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek 

lisansını ve doktorasını yapmış olmak; 

işaret işleme, bilgisayarlı görme, görüntü 

işleme, örüntü tanıma, yapay zeka 

konularında bilimsel çalışmalar ve yayın 

yapmış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) 

(Lisansını Bilgisayar Bilimleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği programlarının 

birinde tamamlamış, doktorasını 

bilgisayar bilimleri alanında yapmış 

olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) 

(Lisansını Bilgisayar Bilimleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya 

Yazılım Mühendisliği programlarının 

birinde tamamlamış, doktorasını 

bilgisayar yazılımı alanında yapmış 

olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

(İngilizce) 

(Lisansını Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol 

ve Otomasyon Mühendisliği 

programlarından birinde tamamlamış, 

doktorasını elektrikte güç uygulamaları 

alanında yapmış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

(İngilizce) 

(Lisansını Elektrik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği programlarından 

birinde tamamlamış, doktorasını elektrik-

elektronik mühendisliklerinin kontrol 

sistemleri alanlarında yapmış olmak). 

Dr. Öğr. Üyesi 2 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— İstanbul İlinde Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler

Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 1504)

— Bursa İlinde Yapılacak Olan Makine, Otomotiv, Ulaştırma ve Enerji
Sektörlerine Yönelik Yüksek Vasıflı Çeliklerden ve Süper Alaşımlı
Malzemelerden Dövme Ürünleri Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet
Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1505)

— Adana İlinde Yapılacak Olan Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1506)

— Ankara İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına
Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1507)

— Ankara İlinde Yapılacak Olan Rüzgâr Tüneli Tesisi Yatırımına Proje Bazlı
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1508)

YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım

Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2019/1)

NOT: 4/9/2019 tarihli ve 30878 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu Kararları yayımlanmıştır.

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


