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YÖNETMELİKLER

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ,

ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Pi-
yango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğinin 3 üncü mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“o) Bilet ortaklığı: Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone
tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek
üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Toptan bilet satışı
MADDE 11 – (1) Biletlerin toptan satışı;
a) Başbayiye, İdare veya satış merkezleri,
b) Bayilere, satış merkezi veya başbayiler,
tarafından yapılır.
(2) Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün

koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değerdir. Biletler satış fiyatının üstünde

bir fiyatla satılamaz.”
“(4) Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak su-

retiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Başbayilik
MADDE 34 – (1) Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilir.
(2) Başbayilik verilecek kişiler ile işyerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz

önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Başbayiler İdarece ruhsat verilmiş bayilere toptan bilet satışı yapa-

bilirler. Ancak, İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere pe-
rakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına
kayıtlı olması gerekir. Ancak, bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer
faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu dü-
zenin 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, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya
kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“g) Bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satamaz veya satın almadığı
bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamaz.”

“(3) Sanal ortam bayi veya İdare; gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin
konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden
tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup
bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilir. Bu şekilde satılan biletlere isabet
eden ikramiyeler sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin
banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan “veya altında” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin
(7) numaralı alt bendine “aynı bileti” ibaresinden önce gelmek üzere “bilet ortaklığı dışında”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEMEN-KAZAN
OYUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/1989 tarihli ve 20227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Pi-
yango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Ku-
ruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
nin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/10/2006 26309
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve pe-
şin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altında
veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYISAL

OYUNLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Pi-
yango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu dü-
zenin 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, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama veya
kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Ruhsatın Devri

Madde 31 – Bayilik ruhsatı İdarenin önceden yazılı olarak izninin alınması ve bayiliğin
devredileceği kişi ve işyerinin bu Yönetmelik ile aranan şartları taşıması kaydıyla devredilebilir.
Bayiliğin devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (l) ve (n) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İzinli süreler, mücbir sebep veya İdarece kabul edilebilir haklı nedenler dışında, bir
takvim yılı içerisinde, aralıksız on gün ya da toplam altmış gün oyun oynatmaması,”

“l) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, işyerini ve/veya bayiliğini İdareden izin almak-
sızın bir başka yere nakletmesi veya işyerini kapatması,”

“n) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, İdarenin önceden yazılı olarak iznini almadan
işyerini ve/veya bayiliği fiilen başka bir şahsa devretmesi,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesine bağlı Tıp, Diş Hekim-

liği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri dışındaki diğer akademik birimlerde uygulanan ön lisans
ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesine bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk

ve Veteriner Fakülteleri dışındaki diğer akademik birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yü-
rütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Akademik genel başarı not ortalamasını,
b) Akademik birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte,

devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı

bulundukları birim/bölüm/anabilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlığının önerisi ile ilgili
birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarını,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi ve/veya semi-
neri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve diğer
etkinlikleri belirten ölçü birimini,

e) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki olarak tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak ve-
rilen belgeyi,

f) İlgili birim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında konser-
vatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek
yüksekokul kurulunu,

g) İlgili birim yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet konser-
vatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin
ödemeleri gereken ücreti,

h) Mesleki uygulama: Öğrencilerin edinmiş oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri pe-
kiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinlikleri,

ı) Öğrenci durum belgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış olduk-
ları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren belgeyi,
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i) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerin öde-
meleri gereken ücreti,

j) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda/yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
m) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından

seçerek aldığı dersi,
n) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,
o) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı ve edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik faaliyeti,
ö) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş

ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşi-
mine dayalı öğretim yöntemini,

p) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
r) YANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
s) Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabulüne İlişkin Esaslar

İlk kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun

olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.
b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yurt dışından alınacak öğrencilerin Senato

tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleştirilmeleri sonucunda ilgili öğretim yılında Üni-
versitenin birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların be-
lirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmak ve değerlendirme sonucunda kesin kayıt hakkı
kazanmış olmak.

ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin varsa yükümlülükleri yerine getir-
mek.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet
üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yapabilirler. Ancak, mazeretleri nedeniyle e-Devlet
üzerinden kayıt yapamayanlar ile bizzat başvuramayan adaylar yasal vekilleri aracılığıyla da
kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Süresi içerisinde kayıt yapmayan adayın kaydı yapılamaz.

(3) Öğrenci adayından kayıt sırasında, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen
veya Üniversite tarafından belirlenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı belge-
lerin örneği istenebilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olsalar bile bulundukları yarıyıla bakılmaksızın
kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır.
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Ders muafiyetleri ve intibak işlemleri
MADDE 6 – (1) Daha evvel herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılan

derslerin muafiyeti ve muafiyetten dolayı üst sınıfa/sınıflara intibak işlemleri, Senato tarafından
yönerge ile belirlenir.

Uyum programı
MADDE 7 – (1) Uyum programı, Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin, Üniversi-

tenin akademik ve sosyal ortamıyla tanışması için düzenlenen etkinlikleri içerir. Bu etkinliklerle
öğrencilerin; Üniversite yaşamına uyum sağlamaları, öğrenci bilgi yönetim sistemini kullan-
maları, Üniversitenin akademik ve sosyal imkânlarını tanımaları amaçlanır.

(2) Uyum programı, eğitim-öğretim yılının başladığı hafta düzenlenir. Program takvimi
ve içeriği Üniversitenin ilgili birimleri tarafından düzenlenerek kesin kayıt tarihlerinden en az
bir hafta önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve kesin kayıt ilanı ile birlikte Üni-
versitenin internet sitesinde ilan edilir.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı kimlik kartı ve-

rilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenciye, öğrenci belgesi ve Üniversite tarafından iste-

necek diğer belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması hâlinde yeni kimlik
kartı düzenlenir.

(3) Kimlik kartının kullanılamayacak kadar yıpranması hâlinde eski kimlik kartının ia-
desi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

Danışmanlık
MADDE 9 – (1) Üniversitenin akademik birimlerine kaydolan her öğrenci için bölüm

veya program başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca bir danışman atanır.
Danışmanlık süresi ilgili birim yönetim kurulunca tayin edilir.

(2) Danışmanın görevleri şunlardır:
a) Öğrenciye öğrenimi boyunca eğitim-öğretimini ilgili mevzuat çerçevesinde planla-

yabilmesi konusunda yardımcı olmak.
b) Kayıt yenileme süreleri içerisinde öğrencinin otomasyon ortamında seçmiş olduğu

derslerin sınıf ve dönem bazında kontrollerini yaparak, varsa eksiklikleri gidererek onay işle-
mini gerçekleştirmek.

c) Karşılaştığı sorunların çözüm sürecinde öğrenciye destek olmak.
ç) Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrenciyi bilgi-

lendirmek.
d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden mezuniyet

işlemi başlatılan danışmanlığındaki öğrencilerin müfredatını inceleyerek almakla yükümlü ol-
dukları zorunlu ve seçmeli dersleri alıp almadıklarını kontrol ederek mezuniyetlerine onay ver-
mek. 

(3) Kayıt yenileme (ders kaydı) veya mezuniyet süresi içerisinde geçerli bir mazereti
nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu dilekçe ile birim yöneticisine
bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine, aynı usul ile yeni bir görevlendirme yapılır
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Yatay geçiş, dikey geçiş ve lisans tamamlama
MADDE 10 – (1) Üniversitenin akademik birimlerine yapılacak kurum içi programlar

arası ve kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre düzenlenir.
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(2) Dikey geçişler ve lisans tamamlama; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunla-
rının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılır.

(3) İkinci öğretimden normal örgün öğretime yatay geçişler, 19/11/1992 tarihli ve 3843
sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki
Kanun hükümlerine göre yapılır.

Özel öğrenci
MADDE 11 – (1) Özel öğrencilere ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön-

lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite tarafından özel
öğrencilere ilişkin olarak belirlenen yönerge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ve materyal ücreti
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

leri uyarınca katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödemekle yü-
kümlü olan öğrenciler, her öğretim yılında akademik takvimde belirtilen sürede belirlenen üc-
reti ödemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrencilerin ödemeleri gereken katkı payı ve her türlü öğrenim ücreti, Cumhurbaş-
kanınca her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.

(3) Uluslararası öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti, eğitim-öğretim yılı başında Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini
ilgili yarıyılda ödemeyen öğrencilerin o yarıyıl için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz
ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) İlgili dönem içerisinde Üniversiteden atılan veya kaydı silinen öğrencinin yatırmış
olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. Katkı payı veya öğrenim ücretini yatıran
ancak ilgili döneme ait kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmeyen öğrencinin, başvurması halinde
yatırmış olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilir.

(6) Uzaktan eğitim programlarında elektronik hizmet ve materyal ücretleri, fakülte veya
programa ilişkin Cumhurbaşkanınca her yıl belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şe-
kilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
dersleri dönemi içinde alıp bu derslerden başarılı olan ve azami öğrenim süresini doldurmamış
ve önceki yarıyıllardan/yıllardan başarısız dersi bulunmayan ikinci öğretim öğrencilerinden
başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona girenler,
bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğ-
renim ücreti öderler.

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenip akademik takvimde ve kayıt

yenileme duyurusunda ilan edilen tarihler arasında öğrenci otomasyonu sayfasında ilgili dö-
nemde ve varsa alt dönemlerden almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli dersleri seçmek
ve kesinleştirmek zorundadırlar. Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön koşulu/ko-
şulları olan dersin/derslerin alınıp başarılması gerekir.

6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(2) Normal örgün öğretim programlarında kayıtlı olup programın normal öğretim sü-
resini aşan öğrenciler, aynı anda iki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, yabancı
uyruklu öğrenciler ile ikinci öğretim öğrencileri, kayıt yenileme tarihleri arasında katkı payı
veya öğrenim ücretini de ilgili bankaya yatırmakla yükümlüdür.

(3) Mazereti nedeniyle kayıt yenileme süresi içerisinde kaydını yenileyemeyen veya
katkı payı/öğrenim ücreti/elektronik hizmet ve materyal ücretini ödemeyen öğrenciler, akade-
mik takvimde belirtilen ve kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen mazeret kayıt süresi içe-
risinde danışmanları gözetiminde ders kayıt işlemlerini yapabilirler. Mazeret kayıt süresi içinde
de ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönem içinde derslere devam edemezler, sınavlara
giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrenciler, öncelikle daha önce alıp başarısız/devamsız oldukları veya almakla yü-
kümlü olup çeşitli sebeplerle döneminde alamadıkları dersleri alırlar.

(5) Öğrenci, tekrar ettiği dersler de dâhil olmak üzere ders saatlerinin çakışmaması ko-
şuluyla haftada 40 saati aşmaması kaydıyla 40 AKTS kredilik ders alabilir.

(6) Ders kayıtları, öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri öğrenci otomasyonun-
dan seçmesi/kesinleştirmesi ve öğrencinin danışmanının onayı ile kesinleşir. Kayıt yenileme
işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur. Ancak, zamanında onay işlemini gerçekleştir-
meyen danışmanlar, ders kaydının zamanında tamamlanmamasından sorumlu olup haklarında
gerekli işlemler başlatılır.

(7) Birinci sınıfa yeni kaydolan öğrenciler, güz ve bahar döneminde kayıtlı oldukları
programdaki tüm dersleri almakla yükümlü olup bu öğrenciler birinci sınıf güz döneminde
kayıt yenilemek zorunda değildirler. Bu durumdaki öğrencilerin ders kayıt işlemleri ilgili birim
tarafından otomatik olarak yapılır. Ancak, ikinci dönemden itibaren ders kayıt işlemi öğrenci
tarafından yapılır.

(8) Daha önce alınan ancak başarısız olunan ve tekrar ders kayıt işlemi yapılan seçmeli
dersin yeniden açılmaması durumunda ilgili akademik birim tarafından söz konusu dersten ba-
şarısız olan öğrenci/öğrenciler için devam koşulu aranmaksızın sınav açılır. Öğrencinin talep
etmesi durumunda ise ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlığınca öğrenciye, devam ko-
şulunu yerine getirmekle yükümlü olmak kaydıyla başka bir seçmeli ders de verilebilir.

(9) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçirilen süreler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-
desinde belirtilen sürelerden sayılır.

(10) Kayıt yenilemediği için öğrencilik haklarından yararlanmayan öğrenciler, daha
sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde öğrencilik haklarından yararlanmadıkları döne-
me ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemezler.

Üst yarıyıldan/yıldan ders alma koşulları
MADDE 14 – (1) Alt dönemlerden başarısız ve devamsız dersi bulunmayan ve akade-

mik başarı not ortalamaları 80 ve üstü olan öğrenciler, üçüncü dönemden/ikinci sınıftan itibaren,
ders saatlerinin çakışmaması ve 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen üst saat sınırı
dâhilinde kalması kaydıyla danışmanının onayı ile bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

(2) Muaf tutuldukları dersler nedeniyle bir üst yarıyıldan/yıldan ders almalarına izin
verilenler bu maddedeki bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilme başarı koşullarına tabi değil-
dirler.

(3) Muafiyet ve başarıdan dolayı bir üst yarıyıldan/yıldan ders alması sebebiyle bulun-
duğu dönemde daha önce ders/dersler alıp başarılı olan öğrencilere, muaf oldukları kredi kadar
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir üst yarıyıldan ders/dersler verilebilir.
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(4) Bir eğitim-öğretim yılı öğrenime ara verme izni alan, kendi isteğiyle öğrenimine
iki yarıyıl devam etmeyen, ya da bir önceki yılın tüm derslerinden devamsız olan öğrenciler
ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler
öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler. Bu durumdaki öğrenciler devam ede-
medikleri dönemleri telafi etmek amacıyla üst dönemden/dönemlerden ders alamazlar.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 15 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarih-

lerinde, daha önce seçtiği dersleri danışmanının onayı ile değiştirebilir.
(2) Öğrencinin, kayıt yenileme tarihleri arasında seçtiği devam zorunluluğu bulunan

seçmeli dersin/derslerin kayıt yenileme haftası sonunda açılmaması durumunda öğrenci, bu
ders/derslerin yerine yeni seçmeli derse/derslere danışmanı aracılığı ile kayıt yaptırmak zorun-
dadır.

(3) Açılmayan seçmeli derse ilişkin ekle-bırak haftası sonuna kadar ders değişikliği
yapmayan öğrenci, danışmanı tarafından veya bölüm/program/anabilim dalı başkanlığınca baş-
ka bir seçmeli derse aktarılır ve bu durum kendisine bildirilir.

(4) Değiştirilmesi halinde; dersin, açılması için belirlenen asgari yeterlikten düşmesi
durumunda bu dersi seçen öğrenciler dersi değiştiremez veya bırakamaz.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 16 – (1) Diploma programlarının öğrenim süresi öğrencinin kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadıklarına bakılmaksızın;

a) Ön lisans programlarında azami dört yıl,
b) Lisans programlarında azami yedi yıl,
c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda azami sekiz yıl,
olarak uygulanır.
(2) Bu süre içinde diploma programını başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar;

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeleri koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilirler. Ancak, bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın eğitimlerine devam ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrenim süresi azami iki yıldır. Bu süre programın
azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süreler öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Özel öğrenci olarak veya değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı
yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler, azami öğrenim süresine dâhildir.

Öğrenime ara verme 
MADDE 17 – (1) Öğrenime ara vermek isteyen öğrencinin, ekle-bırak haftası sonuna

kadar kayıtlı olduğu ilgili akademik birime başvuruda bulunması gerekir. Öğrencinin sağlık
kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması durumunda ilgili döneme ait kayıt yenileme
işlemini gerçekleştirmiş olması kaydıyla başvuru süresi koşulu aranmaz. 

(2) İlgili birim yönetim kurulları, öğrencinin dilekçesinde belirtmiş olduğu beyanına
göre öğrenime ara verme izni verebilirler.
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(3) Öğrenime ara verme izni, ön lisans programlarında en fazla iki yarıyıl, lisans prog-
ramlarında ise en fazla dört yarıyıldır. Sağlık nedenine dayanan öğrenime ara verme izni is-
tekleri bu sürenin dışındadır. 

(4) Öğrenime ara verme izni talebi asgari olarak bir yarıyıla ilişkin olur.
(5) Öğrenime ara verme izni; askerlik, tutukluluk ve ilgili mevzuat hükümlerine göre

öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet
durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır. Bu durumdaki öğrencilerin öğrenime ara verme
süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

(6) Öğrenci, öğrenime ara verdiği yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınav-
lara giremez. Öğrenime ara verme süresi dolan öğrenci, ayrıldığı yerden öğrenimine devam
eder ve kaybetmiş olduğu öğrenim sürelerini telafi etmek amacıyla üst dönemlerden ders ala-
maz.

(7) Öğrenime ara verme izni verilen öğrenciden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; var-
sa yatırmış olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilir.

(8) İki dönem öğrenime ara verme izni alan bir öğrenci, ilk dönemin ardından bir son-
raki dönem kaydının açılmasını talep edebilir. 

(9) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma
gibi imkânların doğması halinde, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile bir defaya mahsus
olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 18 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler.
Değişim programları; ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultu-
sunda uygulanır.

(2) İlgili birim yönetim kurullarınca düzenlenen protokolde yer alan ve değişim prog-
ramı kapsamında alınması uygun görülen derslerin notları, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm-
deki/programdaki eşdeğer derse karşılık olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir. Dönüşümü ya-
pılmayan notlar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosundaki verilere
göre dönüştürülür.

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Aldığı
dersleri ve notları gösteren öğrenci durum belgesi verilir.

(4) Değişim programına başvuran öğrencinin ilgili birimde ders kaydı yapılırken deği-
şim programında danışmanı tarafından onaylanan ders ve kredi saati kadar derslere onay veri-
lir.

İlişik kesme 
MADDE 19 – (1) Kendi isteğiyle kaydını sildirmesi dışında Yönetim Kurulu kararıyla

öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesileceği durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Sağlık durumu, sınıfındaki veya akademik birimlerin diğer öğrencileri için sakınca

oluşturan öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kurulu raporu
ile belgelenmesi ve raporun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.

c) Yanlış beyan, sahte belge ve sahtecilikle kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtlarının
iptal edilerek ilişiklerinin kesilmesi.
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ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında iki yıl başarısız olması.
(2) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlardan merkez kampüste bulunanlar Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığına, ilçelerde bulunanlar ise ilgili birime bir dilekçe ile başvururlar.
Kaydı silinen öğrencinin varsa daha önce vermiş olduğu belgeleri geri verilir.

(3) Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencinin, kayıt sildirdiği günden sonraki ilk işgünü
mesai bitimine kadar yazılı başvuru yapması halinde bir defaya mahsus olmak üzere kaydı ye-
niden yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 20 – (1) Bir yarıyıl, ders döneminin başlangıcı ile yarıyıl sonunda yapılan
tek ders sınavının bitimi arasındaki tarih aralığıdır.

(2) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde yürütülen eğitim-öğretim takvimi; ilgili ku-
rulların teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. İlgili birimler; bir sonraki eğitim-öğretim
yılına ait akademik takvim önerilerini en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına su-
narlar. Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvim en geç Haziran ayı sonuna kadar ilan
edilir.

(3) Bir akademik yıl her biri en az 15 hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından
oluşur. Senato kararıyla bu süre uzatılabilir. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile
Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders veya sınav yapılabilir. Yarıyıl sonu/yılsonu sınav günleri
bu sürenin dışındadır.

(4) Senato, YÖK’ün uygun görüşünü alarak güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz
okulu açılmasına karar verebilir.

Haftalık ders programı

MADDE 21 – (1) Haftalık ders programının, en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme
tarihinden önce bölüm/program başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda
öğrenci otomasyonu sistemine girilmesi zorunludur.

(2) Kayıt yenileme işlemleri başladıktan sonra zorunlu haller dışında ders programında
değişiklik yapılamaz.

Eğitim-öğretim türleri ve kapsamı

MADDE 22 – (1) İlgili kurulların talebi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının onayı ile Üniversite bünyesinde örgün eğitim, açıköğretim, uzaktan eğitim ve
yaygın eğitim programları açılabilir.

(2) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı
dersler, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer, pratik ça-
lışma, atölye, klinik uygulamalar ve benzeri etkinlikleri kapsar.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında yer alacak dersler, bunların zorunlu veya seçmeli
oldukları, saatleri, ulusal ve AKTS kredileri ilgili bölüm ve birim alt kurullarınca belirlenir ve
Senato kararı ile kesinleşir.

Öğretim programları

MADDE 23 – (1) Öğretim programı; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli
dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları, arazi uygulamaları
ve benzeri diğer etkinliklerden oluşur.
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(2) Öğretim programında; her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu
veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi, AKTS kredisi
ve eğer varsa ön koşul, ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır.

(3) Öğretim programlarında staj bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulla-
rında, öğrencilerin staja başlama şartları ile usul ve esasları, eğitim-öğretimin özelliği göz önün-
de bulundurularak ilgili birim kurullarınca hazırlanıp Senato tarafından onaylanan yönergelere
göre yürütülür.

(4) Her bir dönemin 30, eğitim-öğretim yılının ise 60 AKTS olarak belirleneceği ön li-
sans programlarında ders ve uygulama kredisi toplamı 120 AKTS, dört yıllık lisans program-
larında 240 AKTS ve beş yıllık öğretim programlarında ise 300 AKTS’dir. Ancak öğrenci be-
lirlenen AKTS üzerinde de ders alabilir.

(5) Öğretim programlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslerin dönemlere dağılımı
ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine ilgili kurullarca dü-
zenlenir ve Senatoya sunulur. Ders planlarında yer alan bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli ders
oranları ilgili kurullarca belirlenir. Seçmeli olarak alınabilecek dersler en erken üçüncü dö-
nemden itibaren alınabilecek şekilde planlanır.

(6) Öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çi-
zelgeleri her dönemin başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

Dersler, kredi ve saatleri
MADDE 24 – (1) Üniversitede dersler şu gruplardan oluşur:
a) Zorunlu dersler: İlgili bölüm veya programın ders müfredatında olup öğrenci tara-

fından alınması zorunlu olan derslerdir. Zorunlu bir dersin zorunlu hallerde ilgili birim yönetim
kurulu izni ile Üniversitenin başka bölüm/programında alınması durumunda; dersin adının,
kredisinin ve içeriğinin aynı olması, başka bir yükseköğretim kurumunda alınması durumunda
veya daha önce alınan zorunlu bir dersin muafiyet işleminin yapılabilmesi için ise kredilerinin
aynı ve içerik yönünden de en az % 80 eşdeğer olması gerekir. Zorunlu bir dersin açılmasında
asgari öğrenci koşulu aranmaz.

b) Seçmeli dersler: Öğrencilerin kendi bölüm veya programındaki seçmeli derslerinden
veya tercihleri doğrultusunda danışmanının da onayını olarak alanı dışından da alabilecekleri
derslerdir. Seçmeli bir dersin açılabilmesi için devam zorunluluğu bulunan en az 10 (on) öğ-
rencinin o dersi seçmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulları 10 (on) öğrenciden az olmamak
üzere seçmeli dersin kaç öğrenci ile açılması gerektiğine karar verebilir. Ancak, özel yetenek
programı ile öğrenci kabul eden birimler, bu maddede belirtilen asgari oranın altında da seçmeli
ders açabilirler.

c) Eşdeğer ders: Öğrencinin müfredatında olup da kapatılması ihtiyacı hâsıl olan dersin
yerine, krediler yönüyle eşdeğer olan ve ilgili birim yönetim kurulunca okutulması veya öğrenci
tarafından başka bir bölüm/programda alınması kararlaştırılan derstir.

ç) Ön koşul dersi: Öğrencinin ön koşullu derse kaydını yaptırması için, başarmak zo-
runda olduğu derstir.

d) Ön koşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya birden fazla ön koşula
bağlı ise bu ders ön koşullu bir derstir. Önkoşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm
tarafından gerekçeleri belirtilerek ilgili kurullara önerilir ve bu kurulların onayından sonra Üni-
versite Senatosu onayı ile belirlenir. Müfredatta yer alan önkoşul niteliğindeki dersler başarıl-
madıkça, önkoşula bağlı olan dersler alınamaz.
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e) YÖK ortak zorunlu dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde belirtilen; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil dersleri bütün
öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve
güvenliği de zorunlu derslerdendir. Bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygula-
nır.

f) Üniversite ortak seçmeli ders havuzundan alınan seçmeli dersler, herhangi bir ders
yerine alınamaz ve saydırılamaz.

g) Ulusal kredi: Haftada bir saat teorik ders bir kredi, iki saat uygulama, laboratuvar,
atölye, arazi çalışması, klinik çalışması ve diğer etkinlikler ise (inceleme, gezi, ödev, bireysel
çalışma, mezuniyet tezi, proje çalışmaları) 1 (bir) ulusal kredidir. Derslerin ulusal kredileri,
akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren
AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleriyle birlikte belirtilir.

ğ) AKTS: Bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak
tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadarlık çalışma ge-
rektirdiğini belirten sayıdır. (1 AKTS, 25 saatlik öğrenci çalışma yükü karşılığı olup bir aka-
demik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’ye tekabül eder.)

(2) Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.
(3) Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalık oluşu ve/veya fiziksel ola-

nakların yeterli olmaması nedeniyle teorik ve/veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili
bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile birden fazla
şube halinde açılabilir.

Derslere devam ve yoklamalar
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, ders programında belirtilen derslere, uygulamalara ve

öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara katılmak zorundadırlar.
(2) Öğrencilerin devam ve yoklamaları, ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci oto-

masyon sistemindeki “öğrenci yoklama çizelgesi”ne göre imza karşılığında yapılır ve devam-
devamsızlık durumu en geç içinde bulunulan haftanın sonuna kadar öğrenci otomasyonuna iş-
lenir.

(3) İlgili döneme ait yoklama çizelgeleri eğitim-öğretim yarıyılı/yılı sonunda ilgili öğ-
retim elemanınca imza karşılığında ilgili bölüm/program başkanına teslim edilir ve en az 2
(iki) yıl süre saklanır.

(4) Derslerin % 70’ine katılmayan öğrenci devamsız sayılır ve sınavlara giremez. An-
cak, ülkemizi veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel
ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Genç-
lik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca görevlendirilenlerin görevli ol-
dukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Teorik veya teorik ve uygulaması bir arada olan derslere devam sağlamış olup sınava
girme şartlarını yerine getiren ancak sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir daha aynı derse
devam etmek zorunda olmayıp ders kaydı yapılması koşuluyla sadece ara sınav, dönem sonu
sınavı ve bütünleme sınavına girebilirler. Ancak, ilgili birim yönetim kurulu öğrencinin uygu-
lamalara katılmasını kararlaştırabilir.

(6) Tamamı laboratuvar ve uygulamalı olan derslerin, uygulamalarından başarısızlık
halinde ise daha sonraki dönemlerde yeniden alınması durumunda derse devam zorunludur.
Ancak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciler daha evvel devam koşulunu sağladıkları
uygulamalara katılmayabilirler.
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(7) Ders yoklamalarının öğrenci otomasyonuna hatalı girilmesi durumunda, ilgili öğ-
retim elemanının, bölüm/program/anabilim/anasanat dalı başkanı ile dekanın/müdürün imza-
layacağı formun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilmesi halinde gerekli
düzeltmeler yapılır.

(8) Devam koşulunun yerine getirilmesine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan hükümler
güz veya bahar döneminde alınan dersler için yaz öğretimine, yaz öğretiminde alınan dersler
için ise güz veya bahar dönemlerine etkide bulunmaz.

(9) Çeşitli sebeplerle, ilgili döneme ait eğitim-öğretim başlama tarihinden sonra ilgili
mevzuat kapsamında ilgili kamu kurumları tarafından yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin de-
vam durumları kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlar.

Engelli öğrenciler
MADDE 26 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak, öğ-
rencinin engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi
durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin
giderilmesine ilişkin değişiklik, uyarlama ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması
sağlanır. Tüm uyarlamalara rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise varsa
o derse eşdeğer olan bir başka ders alınabilir.

(2) Engelli öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır. Ancak, öğ-
rencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için ihtiyaçları temel alınarak dersi
veren öğretim elemanının onayı ile sınav süresi ve biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale ge-
tirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar ve büyüteç gibi ek gereçler ile okumaya
ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar temin edilebilir. Bu fıkraya ilişkin işlemler ilgili
akademik birim tarafından yürütülür.

Öğretim dili
MADDE 27 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, ilgili kurulların

önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile bazı programlarda
tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.

Üst sınıfa geçiş
MADDE 28 – (1) Sınıf atlatma işlemleri, bahar dönemi tek ders sınavından sonra öğ-

renci otomasyonu ortamında yapılır.
(2) En az bir eğitim-öğretim yılı öğrenime ara izni alan, yükseköğretim kurumundan

iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan ve bulunduğu sınıfın güz ve bahar dönemlerinde okutulan
bütün derslerde devamsız olan öğrencilerin sınıf atlatma işlemleri yapılmaz ve bu durumdaki
öğrenciler bulundukları sınıfa devam ederler. Bir yarıyıl izin, ceza ve devamsızlık durumunda
ise gerekli düzenlemeler öğrenci kartı üzerinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınavlar

Sınavlara giriş şartları
MADDE 29 – (1) Muafiyet ve ek sınav dışındaki sınavlara girebilmek için; kayıt ye-

nilemiş olmak ve derslerin en az % 70’ine devam etmiş olmak ve uygulamalarda başarılı olmak
gerekir.

Sınav çeşitleri ve düzenlenmesi
MADDE 30 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı, bütünleme

sınavı, tek ders sınavı, azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar ve yabancı dil muafiyet sı-
navı şeklinde olabilir.
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(2) Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak ya-
pılabilir. Sözlü sınavlar ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır ve
ilgili birim yönetim kurulu izni ile kayıt altına alınabilir.

(3) Muafiyet ve ek sınav dışındaki sınavlara girebilmek için kayıt yenilemiş olmak ve
dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmak gerekir. Bir öğretim programında aynı yarıyıl,
yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı yıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin
sınavları aynı günde yapılabilir.

(4) Sınavların yapılacağı yer ve tarihleri gösteren sınav programı ilgili akademik bi-
rimlerin yönetim kurullarınca belirlenir ve ilk sınav tarihinden en az 10 (on) işgünü öncesinden
öğrenci otomasyonu sistemine işlenir ve ayrıca ilan edilir.

(5) Öğrenciler, ilan edilen gün, yer ve saatte sınava girmek, öğrenci kimlik kartı ile ay-
rıca istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli durumlarda ilgili
yönetim kurulu kararı ile resmi ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav
yapılabilir.

(6) Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve
gerektiğinde bu sınavların birbiriyle bağlantısına ilişkin hususlarda ilgili kurullar karar verir.

(7) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde ilgili
öğretim elemanınca öğrenci otomasyonuna girilir ve ilan edilir.

(8) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekil-
mesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekil-
mesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler ilgili sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(9) Uzaktan öğretim önlisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üze-
rinden yapılır.

(10) Sınavlar belirlenen yer ve zamanda yapılır. Ancak, zorunlu hallerde yapılacak de-
ğişiklik, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Senatonun daha evvel belirleyip ilan ettiği
tarihlerde değişiklik olması durumunda ise değişiklik yine Senato tarafından yapılır ve ilan
edilir.

(11) Derse ait sınav evrakları yarıyıl veya yıl sonunda kapalı zarf halinde ilgili bölüm
başkanına teslim edilir ve bu belgeler en az 2 (iki) yıl süre ile saklanır.

Ara sınav haftası
MADDE 31 – (1) Her bir ders için her dönem en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla

ara sınavların sayısı, kapsamı, biçimi akademik birimlerin ilgili kurullarınca belirlenir.
(2) Ara sınavlar, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde, hafta sonları da dâhil

olmak üzere bir hafta süreyle yapılır. Ara sınav haftasında sadece sınavlar yapılır ve ders yok-
lamaları otomasyon ortamında tatil olarak gösterilir.

Mazeret sınavları
MADDE 32 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğ-

renciler için mazeret sınavı açılır.
(2) Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde mazeret belgesiyle

birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı başvuruda bulunur.
(3) Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir.
(4) Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağ-

lık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Sağlık raporu devamsızlık yerine sayılmaz.
(5) Mazeret sınavına resmi izin veya görevlendirme hariç herhangi bir nedenle katıl-

mayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.
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(6) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ülkemizi
veya Üniversiteyi temsil amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif et-
kinliklere katılan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulunca girilmeyen yarıyıl/yıl sonu ve
bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılır.

Dönem sonu sınavı
MADDE 33 – (1) Tarihi ve yeri ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenen dönem

sonu sınavına, dersin devam koşulunu yerine getiren ve sınavların düzenlendiği tarihlerde hak-
larında yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası uygulanmayan öğrenciler girebilir.

Bütünleme sınavı
MADDE 34 – (1) Tarihi ve yeri ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenen bütünleme

sınavına, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da girmeyen, girdiği halde başarılı
olamayan ve dönem sonu ve bütünleme sınavlarının düzenlendiği tarihlerde haklarında yük-
seköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası uygulanmayan öğrenciler girebilir.

Tek ders sınavı
MADDE 35 – (1) Mezuniyet durumunda olup tek dersten başarısız olan ve derse devam

koşulunu sağlamış olan öğrencilere dersin dönemine bakılmaksızın bir sonraki dönem başla-
madan önce bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan de-
ğerlendirilir.

(2) Tek ders sınavına girecek öğrencilerden katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.
(3) Almakla yükümlü olduğu kredili derslerin tamamını başarıyla tamamlayan; ancak,

zorunlu staj yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler. Bu
durumdaki öğrencilerin mezuniyet işlemi tek ders sınavından başarılı olmaları ve staj yüküm-
lülüğünü yerine getirmeleri durumunda başlatılır.

(4) Uygulamalı derslerde tek derse kalınması durumunda ise söz konusu dersin alındığı
dönem sonunda yapılan tek ders sınavına girilebilir.

Azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar
MADDE 36 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan

öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilere daha önce devamını alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik

takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.
b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde

alınan notlar hesaba katılmaz.
ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç

yarıyıl ek süre verilir.
d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl

(sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir.
e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğ-

rencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır.

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde me-
zuniyet için gereken AGNO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz.

g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-
öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu hak-
tan yararlanamazlar.
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ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

(2) Ek sınav programı ilgili dönemin bütünleme sınavlarını takip eden hafta içinde ilgili
birim yönetim kurulunca düzenlenir ve ilk sınavdan en az 3 (üç) işgünü önce ilan edilir.

Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ve yabancı dil muafiyet sınavı
MADDE 37 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili esaslar,

23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmelik hükümleri ile Senato tarafından yabancı dil hazırlık sınıflarına ilişkin olarak kabul
edilen yönergeye göre belirlenir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.
Ders başarı notu ve sınavların değerlendirilmesi
MADDE 38 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu

veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.
(2) Teorik ve uygulaması birlikte olan derslerde dönem içi notları; en az biri ara sınav

notu olmak üzere, kısa sınavlar, ödevler, projeler, klinik çalışması, arazi çalışması, laboratuvar
çalışmaları, raporlar ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşup bu notların dersin başarı
notuna etkisi %40, dönem sonu sınavı ya da bütünleme sınavı sonuçlarının ders başarı notuna
etkisi ise bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile % 60’tır.

(3) Öğrencinin bir bağımsız laboratuvar çalışması, uygulama ve benzerlerinden başarılı
sayılabilmesi için ara sınav ve o faaliyete ilişkin puanının % 60’ı ile dönem sonu veya bütün-
leme sınavından en az 60 puan almak koşulu ile % 40’ının toplamının en az 60 olması gerekir.
Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfır (0)’dır.

(4) Öğrencinin bir dersi başarmış sayılabilmesi için dersin notunun 100’lük not sistemine
göre en az 60 olması gerekir.

(5) Uzaktan eğitim yoluyla öğretim yapan akademik birimlerde değerlendirme oranları
ve ders geçme notu Senato tarafından kabul edilen yönerge hükümlerine göre yapılır.

(6) Dönem içi değerlendirmelerde; ara sınav dışında gerçekleştirilecek diğer etkinlik-
lerden kısa sınav, inceleme, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuvar, rapor, arazi çalışması ve
benzeri etkinliklerin not hesaplamasına katılma yüzdeleri, ilgili öğretim elemanlarınca ders
bilgi paketlerinde belirtildiği şekliyle akademik birimlerin ilgili kurullarının onayına sunulur
ve kabul edilmesi durumunda dönem başında otomasyon aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

(7) Notların 4’lük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen
not dönüşüm tablosuna göre düzenlenir.

(8) Başarı notları ve dereceleri:
Başarı Notu (Sayıyla) Başarı Notu (Harfle) Katsayı Anlamı

90-100 AA 4.00 Geçer
85-89 BA 3.50 Geçer
75-84 BB 3.00 Geçer
70-74 CB 2.50 Geçer
60-69 CC 2.00 Geçer
0-59 DC 1.50 Geçmez

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 39 – (1) Ağırlıklı not: Bir dersten alınan notun o dersin kredisi ile çarpımı o

dersin ağırlıklı notudur.
(2) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerden

aldığı notlar ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan ağırlıklı notlarının toplamının
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aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki ba-
samak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya
daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. 

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin fakülte veya yüksekokula kaydolmasın-
dan itibaren aldığı tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına
bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği
derslerden aldığı son not dikkate alınır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 40 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına, sonuçların öğrenci otomasyonunda ila-

nından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe dilekçeyle başvurarak
sınav kâğıdının maddi hata ya da hatalı soru yönünden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan
veya müdür, itiraza konu sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili bölüm başkanına
incelettirir ve maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun, itiraz başvuru tarihinden itibaren
en geç 5 (beş) işgünü içerisinde sonuçlandırılıp ilgili öğrenciye bildirilmesi zorunludur. Belir-
lenen süre dışında itiraz olması durumunda başvuru değerlendirilmeye alınmaz.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yük-
sekokulu yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının da dâhil olduğu veya olmadığı
ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla
karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılabilir. Not değişiklikleri ilgili akademik
birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu kararı, Not
Değiştirme Formu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan ilgili döneme ait başarı notları ile ilişkili herhangi
bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda
ise ilgili öğretim elemanı, hatalı olduğunu tespit ettiği sınavın açıklanma tarihinden itibaren 5
(beş) işgünü içerisinde bağlı bulunduğu bölüm/program başkanına başvurarak not düzeltme
talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not
değişikliği veya düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu
kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılır.

(4) Akademik birim yönetim kurulu kararı ile ara sınav notu değişikliği, dönem sonu
sınavları başlayıncaya kadar, dönem sonu sınavı notu değişikliği ise ilgili dersin bütünleme sı-
navından önce, bütünleme sınavı notu değişikliği ise ilgili dönem tek ders sınav tarihinden
önce yapılabilir.

Ön lisans diploması verilmesi
MADDE 41 – (1) Bir lisans programında kayıtlıyken en az ilk dört dönemin bütün

derslerinden başarılı olan öğrencilerden isteyenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön-
lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde, öğrencinin ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 42 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek

yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları Lisans Öğrenimlerini
Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yük-
sekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim
kurulunca değerlendirilir.

Onur/yüksek onur belgesi ve ön lisans/lisans birinciliği
MADDE 43 – (1) Kayıtlı olunan, bölüm/programındaki bütün yükümlülükleri, prog-

ramın normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve AGNO’su 100
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üzerinden 75 ila 84 olan öğrenciler onur öğrencisi, 85 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olur. Bu durumdaki öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-
fından diploma ile birlikte onur/yüksek onur belgesi verilir ve transkriptlerinde belirtilir.

(2) Ön lisans veya lisans öğrenimini normal süresi içinde disiplin cezası almadan ta-
mamlayan ve kayıtlı olduğu bölümü/programı birincilikle bitiren öğrencilere Rektörlük tara-
fından “Birincilik Belgesi” veya “Başarı Belgesi” verilir.

Mezuniyet, mezuniyet belgesi, diploma/diploma eki ve düzenlenmesi
MADDE 44 – (1) Öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulunduk-

ları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek
mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı
olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir. 

(3) Mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin
hususlar Senato tarafından belirlenen bir yönerge ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal, Yan Dal, Disiplin İşleri ve Tebligat

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 45 – (1) Çift anadal ve yan dal ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Senato tarafından onaylanan yönerge
ile belirlenir.

Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesi

ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 47 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında

bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmakla veya bildirim ilgili yükseköğretim kurumunda ilan
edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri
adresleri değiştirdikleri halde, bunu kayıtlı bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan
veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitede mevcut adreslerine bildirim
yapılması halinde bildirimin kendilerine ulaştığı kabul edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 8/8/2005 tarihli ve 25900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle

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

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2017 tarihli ve 30146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü kurulu, anabilim/anasanat/bilim dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut
imkânları dikkate alarak kontenjanlarla ilgili karar verir. Enstitü, öğrencinin kabul edeceği yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının/bilim dallarının adlarını her programa
alan içinden ve dışından kabul edilecek öğrenci sayısını, varsa öğrencilerde aranacak nitelikleri
ve son başvuru tarihini ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ve-
rilebilir. Bu ilanda yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için de kontenjanlar ayrıca belirtilebilir. Adaylar, hangi anabilim/anasanat/bilim
dalında eğitim görmek istediklerini ilanda belirtilen başvuru süresi içinde enstitüye başvurarak
bildirir ve en fazla iki anabilim/anasanat/bilim dalına başvurabilir. Aday öğrencilerin kayıt iş-
lemleri enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“d) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek
hesaplama yapılır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın
lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden kar-
şılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı ve/veya mülakat yapılır. Bilim/mülakat
sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır. Bilim/mülakat sınavının mazeret sınavı
yapılmaz. Bilim sınavı ve mülakatın beraber yapılması halinde iki sınavın katkısı eşit olarak
değerlendirilir.”

“(2) Dereceye giren öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programları için dereceye giren öğrenci kontenjanı anabilim/anasanat

dalı kurulları tarafından belirlenir ve her yarıyıl için bir öğrenci ile sınırlıdır. Başvurular, baş-
vuru takviminde belirlenen süre içinde “Dereceye Giren Öğrenci Başvuru Formu” ile alınır.

b) Öğrenim gördükleri lisans programını birinci, ikinci veya üçüncülük derecesiyle bi-
tiren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezunları lisans eğitimlerinin devamı niteliğindeki
programın istediği minimum şartları sağlamaları halinde kontenjan dışı kabul edilir. 

c) Dereceye giren öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50’si,
mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak belirlenir.

(3) İş deneyimli öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitülerin tezli yüksek lisans programlarına, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini

artırmak üzere kamu veya özel sektörde çalışmakta olan adaylar, programın minimum şartlarını
sağlamaları kaydı ile anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının ilgili kurul kararı ve EYK onayı
ile kontenjan dışı kabul edilebilir. İş deneyimli öğrenci başvuruları başvuru takviminde belir-
lenen süre içinde alınır.

b) İş deneyimli öğrenci kontenjanları tezli yüksek lisans programları için anabilim/ana-
sanat dalı kurul kararı ile belirlenir. 
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c) Adayların alanında lisans mezuniyetinden sonra en az iki yıllık iş tecrübesine sahip
olması gerekir.

ç) Kayıt öncesi ilgili kurum ve anabilim/anasanat dalı başkanlıkları arasında çalışmanın
yürütülmesi, kurumun katkısına ilişkin bir çerçeve protokolün imzalanması ve bu protokolün
EYK kararı ile onaylanması gerekir. 

d) Adayların, programa başvuruları sırasında çalıştıkları sektörle ilgili üniversite-sanayi-
toplum işbirliğine katkı sağlayacak bir proje önerisi sunmaları gerekir. 

e) İş deneyimli öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; ALES puanının %50’si, proje
önerisi değerlendirme notunun % 30’u, mülakat notunun % 20’si dikkate alınarak anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve en az iki dönemlik tez çalışmasından olu-
şur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS’den oluşur. Danışmanının uygun görmesi halinde öğrenci, 12 AKTS’den fazla
olmamak koşulu ile ilave ders alabilir.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde da-
nışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir. Öğrenci danışmanının üç aydan daha
uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi, kurum dışı atama ve ben-
zeri zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK'nın uygun
gördüğü hallerde danışman değişikliği yapılır. Danışman değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Danışman değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Benzer şekilde da-
nışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir. Öğrenci danışmanının üç aydan daha
uzun süre ile yurtdışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi, kurum dışı atama ve ben-
zeri zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EYK'nın uygun
gördüğü hallerde danışman değişikliği yapılır. Danışman değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Danışman değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü dikkate alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uzmanlık alan dersleri, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
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olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Danışmanının uygun görmesi halinde
öğrenci, 12 AKTS’den fazla olmamak koşulu ile ilave ders alabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın görüşü ve anabilim/anasanat
dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştiri-
lebilir. Benzer şekilde danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı değiştirilebilir. Öğrenci da-
nışmanının üç aydan daha uzun süre ile yurt dışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi,
kurum dışı atama ve benzeri zorunlu durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine EYK'nın uygun gördüğü hallerde danışman değişikliği yapılır. Danışman değişikliği
EYK kararı ile kesinleşir. Danışman değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü dik-
kate alınır.”

“(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derece-
sine sahip kişiler arasından olabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini
belirlemeyi birinci danışman yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim/anasanat dalı ku-
rulu tarafından (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin
uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yö-
netim kurulunca karara bağlanır. Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans prog-
ramına öğrenci kabulünde, ALES notunun % 50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz programdaki
not ortalamasının % 50’si dikkate alınarak kontenjan dahilinde başarı değerlendirme notuna
göre sıralama yapılır.”

“ğ) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede öğrenim
gören veya enstitüde kadrosunun bulunduğu program açık olmadığından başka bir programda
öğrenim gören araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu lisansüstü programın açılması ile
birlikte başvuru yapmaları durumunda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
başka bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Azami eğitim süreleri içinde başarılı olamayan ya da mezun olamayan öğrencilerin

Üniversiteden ilişikleri kendiliğinden kesilir.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2017 30146

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



Sayfa : 102                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 103



Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 105



Sayfa : 106                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 107



Sayfa : 108                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109



Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Sayfa : 112                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 113



Sayfa : 114                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



Sayfa : 116                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 117



Sayfa : 118                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



Sayfa : 120                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 121



Sayfa : 122                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 123



Sayfa : 124                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 129



Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 131



Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                   6 Eylül 2019 – Sayı : 30880



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 

 7644 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAYLI KISKAÇ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/428858 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonbetontravers@tcdd.gov.tr 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yaylı Kıskaç -80.000 Adet 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 19/09/2019 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü 

AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 

no.lu hesabına KDV dâhil 200,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7642/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Çorum Belediye Başkanlığından: 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ticaret Alanı işaretli aşağıda 

nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır. 

 

MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL 

MİKTAR 

m² 

TAHMİNİ 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

ÇEPNİ ARSA 29 4742 1 20.941,60 
15.250.000,00 

(TL) 
457.500,00 (TL) 

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL 

karşılığında temin edilebilir ve görülebilir. 

İhale Tarihi ve Yeri: 19.09.2019 Perşembe günü saat : 14.00’ de Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerde Aranan Belgeler:  

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.  

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.  

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil 

gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.  

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)  

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca 

teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına 

teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her 

ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.  

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.  

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. 

Tekliflerin en geç 19.09.2019 Perşembe günü saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hizmet 

Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi 

gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 7542/1-1 
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VERİ ARŞİVLEME TEYP SÜRÜCÜSÜ VE YEDEKLEME KARTUŞ  

DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı Veri Arşivleme 

Teyp Sürücüsü ve Yedekleme Kartuş Donanımları ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesi ile istenilen IBM Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/09/2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesi ile teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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70 ADET KOMPOST MAKİNASI ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 70 adet 

kompost makinası kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.09.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

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

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
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HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA 

MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR 

Kars İl Emniyet Müdürlüğünden: 

 



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 

 

 
 7658/1-1 

  



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 

 

 



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 

 



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 

 



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 

 

 



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Erkek Safkan Arap Koşu Tayı açık artırma suretiyle tek 

tek satılacaktır. 

2 - İhale 24.09.2019 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Alım - Satım 

ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat tay başına 15.000,00 TL’dir. 

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz 

edilmesi, 

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri 

belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 

değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 

TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan olunur. 

Adres: 

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. 

Karacabey/BURSA 

Tel : 0224 689 64 75 

Faks : 0224 689 64 96 7529/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2018 yılı gayri safi geliri 3.378.755,99TL olan Bursa Onuncu Noterliği 02.11.2019 

tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

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

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

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

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

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 7631/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 7653/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 7656/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 7656/2/1-1 

  



6 Eylül 2019 – Sayı : 30880 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 7656/3/1-1 
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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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Sağlık Bakanlığından: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

 7664/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 

 7629/1-1 

—— • —— 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

02.09.2019 tarih ve 30876 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz öğretim üyesi alımına ilişkin ilânımızda, Teknoloji ve Eczacılık Fakülteleri ile 

Kulu Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi ilanlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

İLÂN OLUNUR. 
 

BİRİM LİSTESİ 

Birimi 

Anabilim Dalı/ 

Program Unvanı Derece Adet Özel Şart 

Teknoloji 

Fakültesi 

Üretim 

Metalurjisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Kimya Mühendisliği veya Metalurji-

Malzeme Mühendisliği lisans mezunu 

olmak, yarı iletken ikili camsı sistemler 

veya metalikler kompozit konusunda 

çalışmış olmak. 

Akşehir Kadir 

Yallagöz Sağlık 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak. Nanopartiküllerin 

hücre içine alım mekanizması konusunda 

çalışması bulunmak 

Kulu Meslek 

Yüksekokulu 
Dış Ticaret 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında 

doktora yapmış olmak. Nanopartiküllerin 

hücre içine alım mekanizması konusunda 

çalışması bulunmak 

 7670/1-1 
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

03.09.2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi İlanı iptal edilmiştir. 

 7682/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

03.09.2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Görevlisi 

ilanımıza ait (özel şartlar) ilan niteliği revize edilerek aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Ayrıntılı 

bilgiye http://www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
 

Fakülte/ 

Yüksekokul Bölüm Unvan Adet Özel Şartlar ALES Yabancı Dil 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

bölümü lisans mezunu 

olup, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

anabilim dalında tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Alanındaki 

puan 

türünden 

en az 70 

puan almış 

olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan 

veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu 

puan muadili bir puan 

almış olmak 
 
 7682/2/1-1 

—— • —— 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi 

ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 20/09/2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden 

teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular 20/09/2019 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 

alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte 

Bölüm/ 

Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklama 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İktisat 

(Türkçe ) 
1 

Makro İktisat alanında Doçentlik 

derecesine sahip olmak. 
Prof. Dr. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce) 
1 

Uygulamalı Psikoloji alanında Doçentlik 

derecesine sahip olmak, Klinik Odaklı 

Uygulamalı Psikoloji konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Prof. Dr. 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi : 06.09.2019 

Son Başvuru Tarihi : 20.09.2019 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca 

aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 

5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 

7- YDS'den en az 65 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- 2 adet vesikalık fotoğraf 

4- Nüfus cüzdanının onaylı sureti 
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5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gereklidir) 

6- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterlerine uygun olarak Akademik Çalışmalar Puanlama Tablosunun (EK 1) bizzat aday 

tarafından çalışmalarının detaylı bir şekilde doldurularak (puan hesaplamaları yapılmış ) 1 adet 

çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. Jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da her 

sayfası imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir. 

7- YDS'den en az 60 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir 

yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini 

İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. 

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

Adayların Üniversitemize şahsen, noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği 

kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 

içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir.  

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI 
KOŞULLAR 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Profesör 1 
Psikoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 
Psikoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 
Doçent 1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Yapay zeka alanında çalışmalar yapmış 

olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Elektrik Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

 7614/1/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 

içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2- Özgeçmiş (YÖK formatında) 

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında 

çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge  

4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil 

Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.(Araştırma görevlisi ilanı için geçerlidir.) 

5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) 

6- Not dökümleri 

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

8- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 

9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf) 

10- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir) 

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son 

başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan 

başvurular geçersiz sayılacaktır). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 

adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

SAYISI KOŞULLAR 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Gastronomi 

ve Mutfak 

Sanatları 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

Uçak 

Teknolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, 

Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik 

Yönetimi, Uçak Mühendisliği veya Pilotaj 

bölümü lisans mezunu olup, belirtilen 

alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

Plato Meslek 

Yüksekokulu 

İç Mekan 

Tasarımı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

İç Mimarlık, Mimarlık veya İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

 

Duyuru Başlama Tarihi : 06.09.2019 

Son Başvuru Tarihi : 20.09.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.09.2019  

Sınav Giriş Tarihi : 25.09.2019  

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.09.2019  

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde 

yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır.  7614/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 

 7628/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 7567/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 7655/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

— Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 44)

YÖNETMELİKLER

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019

Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/171], [01/172], [01/173], [01/174], [01/175],

[01/176], [01/177], [01/179], [01/181], [01/182], [01/183] ve [01/184] Sayılı

Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


