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YÖNETMELİKLER

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversite-

sinde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi
ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde yürü-

tülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) İHP: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,
c) İlgili fakülte kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte kurullarını,
ç) İlgili fakülte yönetim kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi fakülte yö-

netim kurullarını,
d) İYS: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngi-

lizce Yeterlik Sınavını,
e) Lisans programı: En az 4 yıllık (8 yarıyıllık) bir yükseköğretim programını,
f) ÖİM: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
g) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,
h) Uluslararası ortak lisans programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile or-

taklaşa yürütülen bir lisans programını,
ı) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
j) YDYO: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversite lisans programlarında eğitim öğretim dili İngilizce ve

Türkçe’dir. Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından be-
lirlenir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına öğrencilerin kayıtları, İngilizce ye-
terlikleri belgelendikten sonra yapılır.
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(3) Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya ku-
rumlararası yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve hazırlık sı-
nıfında öğretim 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Ham-
dullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yö-
netmeliği hükümlerine göre yapılır.

Eğitim öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Program süresi, lisans programları için dört (sekiz yarıyıl) yıldır.
(2) Azami eğitim öğretim süresi, lisans programları için yedi (on dört yarıyıl) yıldır.
(3) İHP’de geçirilen süre program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahil de-

ğildir.
(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan dönemler, lisans programı süresine ve azami

eğitim öğretim süresine dahil değildir.
(5) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm dönemler program süresine ve
azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(6) İlgili yönetim kurulunca yatay/dikey geçiş ile daha önceden bir yükseköğretim ku-
rumunda öğrenim görmüş veya yeniden öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ile Üniversiteye
kaydolmuş öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçir-
diği sürelere bakılarak beraberinde kaç yarıyıl transfer ettiği karara bağlanır. Kararda geçen
süreler, program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dâhil edilir.

(7) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen dönemler program süresine ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(8) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan azami süre içinde mezun olamayan öğ-
renciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt
ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

Eğitim öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılı dönem sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri

en az 14 haftalık iki dönemden oluşur. Birinci dönem güz, ikinci dönem ise bahar olarak ad-
landırılır. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde dö-
nem sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar ve verilecek
dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-
leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Dönemlerde derslerin haftalık programları Öğrenci İşleri Müdürlüğü koordinasyo-
nunda ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Dönemlerde ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elama-
nının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili fakülte yönetim kurulu ta-
rafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler
ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Lisans programı
MADDE 8 – (1) Bir lisans programı ilgili bölüm veya bölümler tarafından hazırlanır,

ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
açılır.
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(2) Bir lisans programının müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj
ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların dönemlere göre dersler şeklinde dağılımından
oluşur.

(3) Bir lisans programının adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili bö-
lüm ya da bölümler tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato tarafından
karara bağlanır ve YÖK başkanlığına sunulur.

(4) Bir lisans programının müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere
intibak ilkeleri ilgili bölümler tarafından hazırlanır ve ilgili fakülte kurulunun önerisi ile Senato
tarafından karara bağlanır.

Uluslararası ortak lisans programı
MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans

programları açılabilir.
(2) Uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir

ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüne sunulur.
Çift anadal programı
MADDE 10 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak Üniversitede başka bir lisans programına da eş zamanlı kayıt yaptırabilir.
Bu ikinci lisans programına çift ana dal lisans programı denir. Bu programı tamamlayan öğ-
rencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak çift ana dal lisans diploması
verilir. Çift anadal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Yan dal programı
MADDE 11 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak Üniversitede diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya
belirli sayıda disiplinler arası dersten oluşan bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal
programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.
Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Staj işlemleri
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, lisans programının ikinci ve üçüncü yılında tümleşik eği-

tim (staj) uygulamasına tabi tutulurlar. 
(2) Eğitim öğretim dallarının özelliklerine göre zorunlu görülecek staj uygulamalarının

süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Senato tarafından düzen-
lenir. Senato, gerekli gördüğü durumlarda staj uygulama sayılarını ve sürelerini arttırabilir veya
azaltabilir. 

(3) Staj ile ilgili işlemler ilgili Fakülte ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ya-
pılır.

(4) Üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerin stajları, öğrencinin öğrenim gör-
düğü bölüm başkanlığı ve Engelli Öğrenci Birimi eşgüdümünde yürütülür.

Ders muafiyetleri 
MADDE 13 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM

sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı sayılan
derslerden ilgili bölüm teklifi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun
bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve
not ortalaması hesaplamasına katılır. Bu derslerin muafiyet dersi olduğu not belgelerinde be-
lirtilir.

(2) Üniversite içerisindeki bir lisans programından başka bir programa yatay veya dikey
geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin geldikleri prog-
ramdan aldıkları başarılı derslerden ilgili bölüm teklifi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu ta-
rafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları yeni programına transfer edilir.
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Değişim programları

MADDE 14 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programı

MADDE 15 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 16 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-

dir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin lisans program-

larında verilen derslere, ancak ilgili yönetim kurulu kararı çerçevesinde özel öğrenci olarak

kabul edilebilir. Bu durumda katıldıkları derslerin yerel/AKTS kredilerine göre kredi başına

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(2) Üniversitenin öğrencisi olup özel öğrenci statüsünde başka bir yükseköğretim ku-

rumundan ders almak isteyen öğrencinin ilgili bölüm kurulu ve ilgili fakülte yönetim kurulunun

onayını alması gerekir. Ders almak isteyen öğrencinin almak istediği ders/dersler, o yarıyıl için

belirlenen ders yükünü geçemez. Bu durumda özel dersi alan öğrencinin bu Yönetmelikte geçen

öğrenim ücreti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(3) Özel öğrenci kabulü bir yarıyıl için geçerlidir, daha sonraki yarıyıllarda özel öğrenci

olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(4) Üniversitemiz bölüm ve programlarında özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üni-

versitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Özel öğrenciler, başarıyla tamamladıkları derslerden derece programına kayıtlı ol-

dukları Üniversite tarafından uygun görülenleri, kredi ve not olarak transfer ettirebilir. Alınan

kredi ve notun Üniversitedeki başarı notu karşılığı ise ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından

karara bağlanır.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-

bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu

belgelemeleri gerekir.

(7) Özel öğrencilerin, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik hükümlerine göre, yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece progra-

mında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri intibak ve ders sayımı esasları çerçe-

vesinde transfer edilebilir.

Lisans programlarına Öğrenci Kabulü

MADDE 17 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ile Yük-

seköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kararlar çerçevesinde Senato tarafından be-

lirlenen esaslara göre yapılır.
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(2) Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 18 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin ka-

yıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul

edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren

bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi yükümlülüklerini yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-

nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye

kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların

ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma

dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğ-

rencilik statüsü kazanmamış sayılırlar ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlana-

mazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yatay geçiş ile kabul

MADDE 19 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına Üniversite dışından veya için-

den yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre

Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş ile kabul 

MADDE 20 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans prog-

ramlarına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-

lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine

Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 21 – (1) Lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki

gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli

dersler ise sayısı ve türü müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan ders-

lerdir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 16 Eylül 2019 – Sayı : 30890



(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları ve

benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili bölüm ve fakülte kurulunun

önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri aşağıdaki esaslara göre be-

lirlenebilir:

a) Bir dersin alınabilmesi için daha önce en az bir kez DD veya S notu alınmış olması

gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

b) Bir dersin alınabilmesi için o dersle aynı dönem birlikte alınması gereken derse eş

koşul dersi denir. Eş koşul dersinden daha önce bir harf notu alındıysa (NA, W notları hariç),

eş koşul sağlanmış sayılır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm baş-

kanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda

ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Bir dersin kredi değeri (yerel kredi değeri), o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatle-

rinin yarısının toplamından oluşur.

(7) Bir dersin AKTS kredi değeri, otuz saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde

yüz yüze veya uzaktan alınan ders süresinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev,

uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim

etkinliklerinde harcanan bütün zamanın toplamından oluşur.

(8) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kurum-

sal kredi değeri tespit edilmez; öğrencinin not belgesinde sadece bu derslerin haftalık teorik

ve uygulamalı saati ile AKTS kredisi belirtilir.

(9) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir, ancak bu derslere

kredi değeri verilmez.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Bir programın normal ders yükü, müfredatın herhangi bir döneminde

alacağı derslerin yerel/AKTS kredisi toplamıdır.

(2) Öğrencilerin bir dönemdeki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan öğ-

renciler için en fazla bir ders,

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 ve üzeri

olan öğrenciler için en fazla iki ders,

artırılabilir.

(3) Öğrencilerin bir dönemdeki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda

bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(4) Kayıtlı olunan dönem sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

asgari ders yükü koşulu aranmaz.
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Lisans programında intibak ve ders sayımı

MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa intibak ve sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üze-

rine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı/intibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı/intibak işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış

derslerden hangilerinin programa sayılıp sayılmayacağı belirlenir.

(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen dönem veya dönemler hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde,

bir döneme karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü ve toplam AKTS kredileri kulla-

nılır.

(5) İlgili yönetim kurulu tarafından intibak ve/veya ders sayımı kabul edilen derslerden

aldıkları notlar Üniversite notlarına uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik or-

talamaya dâhil edilir. 

(6) Ders sayımı/intibak işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Program dışı dersler

MADDE 24 – (1)  (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı

dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte

öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de 22 nci maddede tanımlanan ders

yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders say-

dırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde alınan

derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

Seçmeli dersler

MADDE 25 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ya da çift

anadal/yandal programlarının müfredatında yer alan ve müfredatında belirtildiği şekilde ve sa-

yıda seçerek almak zorunda olduğu derslerdir ve bu hususlar şunlardır:

a) Seçmeli dersler bölüm seçmeli dersi, alan içi seçmeli dersi ve alan dışı seçmeli dersi

biçiminde gruplara ayrılarak eğitim müfredatında açıkça belirtilir. Genel kültür ve program ye-

terliliklerinde bulunan yetkinlikleri artırmaya yönelik olarak belirlenen alan dışı seçmeli ders

sayısı en az bir olabilir. Bu dersler fakülteler ve/veya ortak dersler bölümü tarafından ilan edilen

seçmeli ders havuzundan, yabancı diller, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarından alına-

bilir.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.

c) Mezun aşamasındaki öğrenciler mezuniyet için gerekli bütün kriterleri taşımalarının

yanısıra 240’tan fazla AKTS'ye sahiplerse, fazla AKTS'leri kadar seçmeli derslerini bölüm baş-

kanlığının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile transkriptten silinmemek şartıyla

genel not ortalaması dışına çıkartabilir.

ç) Öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu müfredatında tanımlanmış dersler dışın-

daki hiç bir ders mezuniyet için değerlendirmeye alınmaz ve genel not ortalaması hesabında

kullanılmaz.

d) Seçmeli dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
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Dönem kayıtları

MADDE 26 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde ilan edilen etki-

leşimli kayıt tarihlerinde,  öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yü-

kümlülüklerini tamamladıktan sonra müfredatında yer alan staj dersleri ile koşullarını sağla-

dıkları diğer derslere danışmanının onayını alarak şahsen kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.

Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin

yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(2) Dönem ders kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş dönemlere ait diğer mali yü-

kümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin etkileşimli ders kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

dönem kayıt onayını alması.

(3) Öğrencilerin dönem kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-

lamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır, ancak bu sıralama akademik danışman

onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki dönemlerde alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken, not yükseltmek amacıyla tek-

rar alınmak istenen ve/veya NI statüsünde alınmak istenen dersler.

(4) Dönem kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği

yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-

ludur.

(5) Kayıt yenileme tarihlerini kaçırarak kayıtsız duruma düşen öğrencilerden dönem

kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek Rektörlüğe en geç o dö-

nemin ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti uygun görülen ve gerekli

kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin dönem kaydı ÖİM tarafından yenilenir.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler azami süre içerisinde olmak koşuluyla daha son-

raki dönemlerde akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.

Bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİM’ye baş-

vurmaları gerekir.

(7) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durum-

daki öğrenciler kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik

haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı

ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hü-

kümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(8) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.
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Dersten çekilme

MADDE 27 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen esaslara

göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, dönemin yedinci haftası içinde yapılır.

b) Öğrencinin talebi, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile Fakülte Yönetim

Kurulu Kararı alınarak yapılır.

c) Bir dönem içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Müfredatın ilk iki akademik yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan, NI statüsünde alınan veya kredisiz

derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir dönemde asgari ders yükü veya normal ders yükü altında ders alan öğrencilere

dersten çekilme izni verilmez. Çekilme işlemi yapılan ders için ödenen ücret iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar

MADDE 28 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Teorik derslerin %70’ine la-

boratuvar ve uygulamaların %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır ve NA notunu

alır.

(2) Öğrenci, tekrarlanan aynı derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise ye-

niden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer.  Ancak, ödev, proje, sunum

ve benzeri dersin tüm gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. Uygulama sınavı yapılan uy-

gulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları bu kapsamın dışındadır.

(3) Sağlık raporu ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun

teorik derslere en az %70, laboratuvar ve uygulamalara ise en az %80 oranında devam yüküm-

lülüğünü yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve o dersten

başarısız sayılır.

(4) Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir.

(5) Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katıl-

maya ve dönem harf notuna katkısı, sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri

çalışmalar ile bunların dönem harf notuna katkısı ve varsa dönem sonu sınavına katılma ko-

şulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere ders iz-

lencesinde açıklanır.

(6) Her derste en az bir dönem ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ara sınav

ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm kurulu tarafından belirlenerek

fakülte tarafından ÖİM’ e iletilir.

(7) Öğrenciler, her dersteki dönem içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim

elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği

ilkesi gözetilir.
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(8) Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlen-

meksizin yapılabilir.

(9) Dönem sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde ya-

pılır:

a) Dönem sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ortak dersler ve ilgili bölümler tara-

fından hazırlanarak ÖİM’ne gönderilir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİM

tarafından dönem sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-

mik takvimde belirtilen dönem sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

c) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz.

Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(10) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-

ya Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

(11) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gö-

zetmenleri sorumludur.

(12) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;

a) Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık

raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci

için mazeret sınavı yapılır.

b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde

belirlenir. Yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına katılmayıp geçerli hastalık raporu ol-

mayan öğrenci mazeret sınavlarına katılamaz.

c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına ve yarıyıl sonu sına-

vına giremez. Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık

raporunun, sınava girildikten sonra idareye verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alınmayarak

sınav geçerli sayılır.

ç) Öğrenci, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar dışında sınav salonunu terk edemez;

ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

d) Uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye yarıyıllık izin hakkı kullandırılabilir.

(13) Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler hak-

larını kullanmış sayılırlar.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 29 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf

notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Aynı ders, aynı

zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim

elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları

ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.
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(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Statü

AA 4,00 90-100 Geçer
BA 3,50 80-89 Geçer
BB 3,00 70-79 Geçer
CB 2,50 60-69 Geçer
CC 2,00 50-59 Geçer
DC 1,50 45-49 Koşullu Geçer
DD 1,00 40-44 Koşullu Geçer
FD 0,50 35-39 Başarısız
FF 0,00 0-34 Başarısız
NA 0,00 0 Başarısız

a) NA (devamsız) notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve
not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-
lüklerini yerine getirmemek.

2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için dö-
nem sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
b) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu Statü

S Başarılı
U Başarısız
EX Muaf
I Eksik
W Dersten çekilme
P Devam

1) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
2) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
3) EX (muaf) notu, İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı so-

nucu başarılı görülerek muaf tutulan veya müfredatlarında yer alan bazı derslerden muaf olan
öğrencilere verilir.

4) P notu, dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
5) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki dönemin etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine
kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu iş-
lemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu fakülte yö-
netim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendili-
ğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

6) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
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Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 30 – (1) Dönem sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Harf notları, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili internet adresinde öğrenci-

lerin erişimine açılır.

(3) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz baş-

vurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa veya bölüm başkanlığına

veya yabancı diller yüksekokuluna yazılı olarak yapılması gerekir. Dekan/müdür itirazı, bö-

lüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörüne incelettirir. Sonuç on beş gün

içinde dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır

ve öğrenciye bilgisi verilir.

(4) Harf notları ile ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının baş-

vurusu ile dönem sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkan-

lığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata nedeni ile düzeltme işlemleri

dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu ilgili fakülte yöne-

tim kurulu kararı ile yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması

gerekir. (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) ve (S) geçer notlardır.

(2) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. Bu derslere açıl-

dıkları ilk dönemde (yaz okulu hariç) kayıt olunması zorunludur.

(3) (FF), (FD), (NA), (U) başarısız notlardır.

(4) Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine danışman onayı ile müfredat çerçevesinde

ve aynı kategori/türde olmak koşulu ile başka seçmeli dersler alınabilir. Gerekçeli durumlar il-

gili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendi-

rilir.

(5) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile dönem sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu ve not ortalamasına

katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan

toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dahil olmak üzere, o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-

mına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;

a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.

b) Bu Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
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(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez,

5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 33 – (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili dönemde

FF, FD, NA veya U notu olmayan öğrenciler dönem not ortalamalarına göre;

a) Azami eğitim öğretim süresi içinde olan ve ilgili dönemde en az üç adet kredili ders

almış olan öğrencilerden dönem not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref, 3,00-

3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak, not ortalaması koşulunu sağlayan ancak üç adet

kredili ders koşulunu sağlamayanlar başarılı öğrenci olarak,

b) Azami eğitim öğretim süresi içinde dönem not ortalaması 2,00-2,99 arasında olan

veya azami eğitim öğretim süresi dışında olup dönem not ortalaması en az 2,00 olanlar başarılı

öğrenci olarak, 

tanımlanır. Şeref ve Yüksek Şeref öğrencilerinin durumları ilgili dönem transkriptle-

rinde belirtilir.

(2) Genel ve dönem not ortalaması en az 2,00 olan ancak ilgili dönemde herhangi bir

dersten FF, FD, NA veya U notu olan öğrenciler yeterli öğrenci olarak tanımlanır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 34 – (1) Genel ve/veya dönem not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 35 – (1) Lisans programından mezun olmak için öğrencinin;

a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanması,

b) Genel not ortalamasının en az 2,00 olması,

c) İki yıllık ön lisans diploması almak isteyenler için 120, dört yıllık lisans programları

için 240 AKTS kredisini tamamlaması, 

ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sans programları hariç olmak üzere müfredatın toplam kredisinin en az yarısının Üniversitede

alınmış olması,

d) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları

ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki dönemini Üni-

versitede geçirmesi,

gerekir.

(2) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili dönem için belir-

tilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I

notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için me-

zuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

b) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce ön lisans diploması alarak

Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler için mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya

hak kazanılan dönemin harf notlarının ilan tarihidir.
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Mezun durumundaki öğrenciler ve ek sınavlar

MADDE 36 – (1) Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel

not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dö-

nemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları dersten/derslerden,

bulundukları yarıyıl veya yaz öğretimi dönem sonu notlarının ilanından itibaren beş gün içeri-

sinde bağlı bulundukları fakülteye/meslek yüksekokuluna başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili

yönetim kurulu kararı ile on beş gün içerisinde kullanılmak üzere birer ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakkı verilecek derste/derslerde, dersin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu,

adı ve kredileri dikkate alınır. Ek sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilere, izleyen yarı-

yılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, sınav ücreti ödenmesi ko-

şuluyla, birer ek sınav hakkı daha verilir. Bu durumdaki öğrenciler, not ortalamalarını yüksel-

tebilmek için sınav hakkı kullandıkları derslerin yanı sıra, ders yükü sınırlamalarına uymak

koşuluyla başka dersleri de tekrar edebilirler. Genel not ortalaması halen 2,00'ın altında olan

öğrencilere, mezuniyet için gerekli not ortalaması sağlanana kadar, aynı haklar tanınır.

(2) Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri

uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki ders-

ten FF notuyla başarısız olan öğrencilere, bulundukları yarıyıl veya yaz öğretimi dönem sonu

notlarının ilanından itibaren beş gün içerisinde bağlı bulundukları fakülteye/meslek yüksek-

okuluna başvuruda bulunmak şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile on beş gün içerisinde

kullanılmak üzere birer ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkı verilecek derste/derslerde, der-

sin/derslerin transkriptte yer alan en son kodu, adı ve kredileri dikkate alınır. Öğrencilerin

başarı durumu, bu sınavlardan alınan not ile belirlenir. Bu öğrenciler, ek sınav hakkını zama-

nında kullanmaz veya ek sınav hakkını kullandığı halde başarısız olur ise bu dersleri, açıldığı

ilk yarıyılda veya yaz öğretiminde tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda

oldukları dersin/derslerin izleyen yarıyılda veya yaz öğretiminde açılmaması durumunda, ilgili

yarıyılın veya yaz öğretiminin dönem sonu sınavlarının bitimine kadar, bu amaçla belirlenen

öğrenim ücreti ödenmesi koşuluyla, tekrar ek sınav hakkı kullanabilir.

(3) Ek sınav veya sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne

uygun olarak bu sınavlara girebilmek için başvurmak zorundadır. Zamanında başvurmadığı

halde sınava giren öğrenciye sehven not verilmiş ise bu not iptal edilir.

(4) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılında sınavlara girmeyen

öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haklarından yararlanamaz.

(5) Ek sınav veya sınırsız sınav hakkı kullanacak öğrencilerin ödeyecekleri sınav hakkı

ücret miktarı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir.

Bütünleme sınavları

MADDE 37 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler

MADDE 38 – (1) Azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağla-

yamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c)

fıkrasına göre düzenlenir.
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Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 39 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Lisans diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.

b) Çift ana dal lisans diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve ka-

yıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

c) Ön lisans diploması: Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların

ön lisans diploması almaları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-

maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre dü-

zenlenir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan lisans programının müf-

redattaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az (DD) veya (S) harf notu alınmış ve bu ders-

lerin genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine

geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Yan dal sertifikası: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu

yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma de-

ğildir.

f) Not çizelgesi (transkript): Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları dönemden

itibaren her dönemde almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan

notları, ilgili dönem not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren

bir belgedir.

g) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgeler Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Diploma,

Mezuniyet Belgeleri, Sertifika ve Diploma Defterleri Hakkında Yönerge kapsamında tanım-

lanmış kişiler tarafından imzalanır.

(3) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-

fından belirlenir.

(4) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ha-

zırlanır. Yeni nüsha üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(5) Geçici Mezuniyet Belgesi için ikinci nüsha hazırlanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı,

İzin, İlişik Kesme, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Danışmanlık

MADDE 40 – (1) Bölüm başkanlıkları, lisans programına kaydolan her öğrenciye tam

zamanlı öğretim üye ve görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
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(2) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Her öğretim yarıyılı başında öğrencinin yarıyıl süresince takip edeceği mecburi ve

seçmeli dersleri öğrenci ile birlikte belirleyerek ders kaydının yapılmasına yardımcı olmak.

b) Öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve ilgili mevzuatta öngörülen sü-

rede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izlemek ve öğrenciyi

yönlendirmek.

c) Bölümde izlenecek öğretim planı, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat

ve yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciye yardım etmek.

ç) Öğrencilerle ferdi veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program ve zaman

uyarınca ayda en az bir defa biraraya gelmek, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki

problemleri hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde bu problemleri ilgili birimlere iletmek.

d) Danışman her öğrenci için bir dosya tutar. Bu dosyada; 

1) Öğrencinin takip etmekle yükümlü olduğu öğretim planı ve derslerden o ana kadar

aldığı notları gösterir Not Durum Cetveli (Transkript), 

2) Öğrenci hakkında alınan akademik ve disipline yönelik kararların ve öğrenci ders

kayıt formlarının birer nüshası,

bulunur.

e) Öğrencinin mezuniyeti veya ilişiğinin kesilmesi durumunda bu dosyaları Bölüm/Prog-

ram Başkanlığına teslim etmek.

f) Görevi sona erdiğinde elindeki öğrenci dosyasını Bölüm Başkanlığına teslim etmek.

g) Dönem sonunda sorumlu olduğu öğrenciler ile ilgili olarak başarı, sosyal ve ekono-

mik problemlerini ve bununla ilgili yaptığı çalışmalarla yapılması gereken hususları Dekan-

lık/Müdürlük makamına teslim etmek.

(3) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu, Danışmanlardan gelen raporları inceleyerek

genel bilgi olarak Rektörlüğe sunabilir.

Disiplin

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Burs ve yardım

MADDE 42 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Burs ve İndirim Yönergesi

kapsamında, Senato ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

Öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 43 – (1) Öğrenim ücretleri ve burs oranları ile diğer ücretler Üniversite Yö-

netim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

İzin

MADDE 44 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla her de-

fasında bir akademik yılı aşmamak koşulu ile en fazla iki akademik yıl süre ile izinli sayılabi-

lirler. İki akademik yıldan daha uzun süreli izinler için Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
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(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile bir-
likte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili dönemin ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar
başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması
durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm başkanlı-
ğının görüşleriyle birlikte ilgili fakülte yönetim kuruluna iletir.

(4) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve karar ÖİM tarafından işleme konu-
lur.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenen kısmını öderler. Ücretini yatırmayan öğrencinin kayıt dondurma
talebi kabul edilmez.

(6) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili birim yö-
netim kurulu kararıyla ücretsiz olarak dondurulabilir: 

a) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendi uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğre-
nime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi. 

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

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-
cinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin
olması. 

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

d) Öğrencinin tutukluluk hali.
(7) Yukarıda belirtilen durumlar sonrası, izin süresinin bitiminden önce öğrenimine

dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm
başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bö-
lüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak
ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme konulur.

İlişik kesme

MADDE 45 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİM’ye başvurarak kayıtlarını sildi-
rebilirler. Üniversiteden ilişiğini kesecek öğrencilerin, ÖİM’den alacakları ilişik kesme belge-
sini, ilgili birimlere imzalatarak teslim etmesi ve kayıt sırasında vermiş oldukları belgeleri iade
alması gerekir.

(2) Mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan öğrencilerin, noter tasdikli vekâlet ver-
dikleri bir kişi aracılığı ile de ilişik kesme işlemleri yapılır.

(3) Ön lisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları
programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğ-
renimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

İlişik kesme nedeniyle ücret durumu

MADDE 46 – (1) Öğrenciler, ilişik kesme işleminin yapıldığı yarıyıldan/yıldan önceki
tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ancak, öğrencilerden ders kaydı yap-
tırmadıkları yarıyılların öğrenim ücretleri alınmaz.
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(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrencilerden, yeni kayıt yaptırmış olanlar
için ek yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi veya yatay geçişlerde yedek kayıt
tarihinin sonuna kadar, diğer öğrenciler için güz yarıyılı ders başlangıcından itibaren iki hafta
içerisinde başvurmaları halinde o yıla ait öğrenim ücretinin tamamı iade edilir. Bu sürelerden
itibaren bahar yarıyılı ders başlangıcının ikinci haftasının sonuna kadar başvuran öğrencilere,
o yıla ait öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Diğer durumlarda ise yıllık öğrenim ücreti iade
edilmez.

Tebligat

MADDE 47 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan
posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

(3) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne
bildirmeyen veya yanlış ve eksik adres bildiren öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine
tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etkinliklerde görevlendirme

MADDE 48 – (1) Spor karşılaşmaları, bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile ya-
rışmalar gibi etkinliklerde ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğrencilerin, bu et-
kinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime
devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan
süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre
girer.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu ve Yönetim
Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 50 – (1) 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alan-
ya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisans öğ-
renimine başlamış olan öğrenciler hakkında yazılı başvuruları durumunda 50 nci maddeyle yü-
rürlükten kaldırılan Yönetmeliğin öğrencilerin lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniver-
sitesi Rektörü yürütür.
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Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında

Üniversitenin programlarına kayıt hakkı kazanmış olmaları veya özel yetenek sınavı ile öğrenci

alınacak programlar için, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip ol-

manın yanı sıra yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanından yararlanacak öğrencilerin Üni-

versiteye yerleştirme ve kayıt işlemleri, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve

şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilen, geçerli ÖSYM puanına sahip olup özel yetenek sı-

navında başarılı olan veya yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanından yararlanarak

Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olduğunu gösterir diplomayı ibraz etmek

(yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ol-

ması gerekir).

b) Varsa öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Öğrencinin şahsen veya noter onaylı vekâletname vereceği kişi tarafından ilân edilen

tarihlerde kaydını yaptırmış olmak.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday

Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların

belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla ba-

kılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz

sayılır.

(6) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2015 29401

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2016 29798
2- 21/5/2018 30427
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2013 tarihli ve 28593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Denizcilik Fakültesinde 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim ve öğretim üniformalı
yapılır. Üniformaya ilişkin hususlar Üniversite tarafından belirlenir.” 

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

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dör-
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl irtifak hakkı bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön
izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat
Endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması suretiyle tespit
edilecek bedeldir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve

izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksindeki
(TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Uza-

tılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca
yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)
oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.”  cümlesi, “Uzatılan süreye ilişkin ön izin
bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat
Endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması suretiyle tespit
edilen bedeldir.” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/3/2013 28593
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen devam eden

ve sözleşme süresi uzatılan bir yıldan uzun süreli kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleş-

melerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri mevcut sözleşmeler yenilenmeksizin Yönetmeliğin

14 üncü maddesine göre hesaplanarak tahsil edilir.

(2) Ancak, 1/8/2018 tarihinden itibaren güncellenerek tespit edilen cari yıl kira, irtifak

hakkı ve kullanma izni bedellerinin; 1/1/2019 tarihine kadar olan döneme isabet eden kısmı

mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme isabet eden kısmı ise Yönet-

meliğin 14 üncü maddesine göre hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iadesi gerçekleştiri-

lir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden: 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1.50’nin altında olan öğrenciler üst yarı-

yıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında

alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1.50’ye yükseltmek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/6/2017 30108

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/8/2017 30146

2- 28/9/2017 30194

3- 7/5/2018 30414

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/10/2011 28101
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Ser-

maye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim

birimleri ile araştırma ve uygulama merkezlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hüküm-
leri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Muhasebe Yetkilisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Muhasebe Yet-

kilisini,
c) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme

Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

Faaliyet alanları 
MADDE 5 – (1) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet

alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bi-

limsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, kon-
ferans ve sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmeler kapsa-
mında faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık, klinik araştırma ve klinik çalışma hizmeti ver-
mek.

c) Bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal, tarım ve sağlık ile ilgili araştırma ve uygulamaları
teşvik etmek amacıyla çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek ve alınacak bilimsel sonuç-
ların uygulamasını yapmak.

ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak
mal ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlan-
ması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.

d) İşletmenin laboratuvar ve atölyelerinde her çeşit makine, cihaz, alet-edevat, elektrikli
ve elektronik aletlerin bakım-onarımları ile kalibrasyonlarını yapmak.

e) İşletmenin laboratuvar ve atölyelerinde ürün ve numunelere yönelik kontrol, mua-
yene, analiz ve ölçümler yapmak, raporlar düzenlemek, projeler hazırlamak veya uygulamak.
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f) Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve
tüzel kişilere ait işyerleri, maden ocakları, bina, arsa ve araziler için fizibilite çalışmaları yap-
mak, bilimsel ve teknik raporlar hazırlamak.

g) İşletmeye bağlı Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve sağlık hizmeti veren diğer birim-
lerde klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi,
ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hiz-
metleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

ğ) Turizm ve otelcilik faaliyetleri kapsamında; uygulama oteli işletmek, yiyecek, içecek,
konaklama hizmetleri vermek, kongre, seminer, gezi ve benzer organizasyon hizmetleri sun-
mak, turizm alanında eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika programları düzenlemek ve bu amaç
doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

h) İşletme birimlerinin kendi faaliyet alanlarında yapmış olduğu iş ve işlemler kapsa-
mında araştırma-geliştirme, tasarım-yenilik faaliyetlerinde bulunmak, elde edilen bilimsel so-
nuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

ı) İşletme birimlerinin faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı, grafik, yayın ve basım iş-
lerini yapmak.

Yönetim organları 
MADDE 6 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu Üniversite Yönetim Kuruludur. Harcama

yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya
enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma uygulama merkezi müdürleri/hastane
başhekimlerine devredebilir.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştura-
bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yü-
rütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek
bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim elemanları arasından
seçilecek üç kişi ve biri muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının
salt çoğunluğuyla alınır.

Sermaye limiti 
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yüksek-

öğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 29/8/2000 tarihli ve 24155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce mevcut Döner Ser-

maye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski
mevzuatın uygulanmasına devam edilir. 

Yürürlük 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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 7892 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7875 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET EKSTRÜDER (ÇİFT VİDALI) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 adet ekstrüder (çift vidalı) 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 (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik 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, 26.09.2019 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. 

 7883/1-1 
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21 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "21 Kalem Muhtelif Malzeme", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

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

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini ( Ekli Liste) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.  İÇ ZARFTA  

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış 

zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının 

aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek 

şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 24.09.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması  halinde  düzenlenecek  Zeyilnameler  Ofisimizin  www.dmo.gov.tr  

adresinin ihale ilanları  bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir 

6. Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7925/1-1 
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ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Samsun Çarşamba 

Havalimanı Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt Numarası : 2019/440280 
İşin Adı : DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 

Araç Plaka Tanıma Sistemi 
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü (4734-3g) 
1 - İdarenin 
a) Adresi : SAMSUN/ORDU KARAYOLU ÇINARLIK MEVKİİ 

55540 
b) Telefon ve faks numarası : 3628448830 - 3628448846 
c) Elektronik posta adresi : iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının  
    görülebileceği internet adresi : www.carsamba.dhmi.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Araç Plaka Tanıma Sistemi -1 adet 
b) Teslim [yeri / yerleri] : Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Nizamiye 

Binası 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme tarihi itibari ile 15 (on beş ) takvim günüdür 
3 - İhalenin / Ön Yeterlik /  
     Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08.10.2019 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

 7902/1-1 
—— • —— 

MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/444798 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
    türü ve miktarı : 3 Kalem Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik şartname 

ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
30.09.2019 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 7966/1-1 
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ERZURUM YAKUTİYE İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 

ada, 100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 101 nolu parselde kayıtlı 
2.529,93 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak 
suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 575.000,00 TL tutarında geçici teminat 
vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğünden, “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ 
ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığından 1.000,00 TL karşılığında 
temin edilebilecektir. 

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.10.2019 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa 

Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube 
Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.10.2019 günü saat 11:00’de “Muratpaşa 
Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube 
Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 7967/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili 
Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR: 
DOÇENTLER İÇİN 
- 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
- Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulun yaptığı sözlü sınavı ile almış olmak 

(Doçentlik unvanını sözlü sınav ile almayan adaylar Üniversitelerarası Kurulca belirlenecek jüri 
üyelerince doçentlik sözlü sınavına tabi tutulacaktır) 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 
(altmışbeş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 

- Doçent kadroları daimi statüdedir. 
- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik 

Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Yabancı Dil Belgesi, 
Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf) 
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- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik 
Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar) 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN 
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik 

Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 
2 adet Fotoğraf) 

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora 
Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar) 

GENEL ŞARTLAR 
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin 

onaylanmış olması şarttır. 
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde; 
Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi 

adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir. 
- Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha 

alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar. 
- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama 

ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html 
adresinden, 

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-
dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir. 

BİRİMİ 

ANABİLİM 

DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

HASAN FERDİ 

TURGUTLU 

TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

BİLİMLERİ 
DOÇENT 2 1 

"Çizgelerin Zedelenebilirlik 

Ölçümlerinin Hesaplanması ve 

Graph-operational Matris 

Metodu" Üzerine Çalışmaları 

Bulunmak. 

HASAN FERDİ 

TURGUTLU 

TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

YAZILIMI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Bilgisayar Mühendisliği veya 

Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. Bilgisayar 

Ağları, Yazılım Tanımlı Ağlar, 

Aşırı Yoğun Ağlar ve Heterojen 

Ağlar Üzerine Çalışmaları 

Bulunmak. 

 7903/1-1 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş 
Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulacanak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 14 temizlik görevlisi ve 8 
güvenlik görevlisi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, 
şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen 
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları  gerekmektedir. 

GENEL ŞARTLAR 
a) Türk vatandaşı olmak, 
b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu 
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu 
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak. 
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
• Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
• 18 – 35 yaş arasında olmak. 
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 
• Lise ve dengi okul mezunu olmak  
• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve 

Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak 
• 18 – 35 yaş arasında olmak, 
KURA TARİHİ VE YERİ 
25/09/2019 tarihinde saat 10:30’da Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Blv. No:13, 

43020 adresinde bulunan Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda 
gerçekleştirilecektir 

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ 
Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniverstemiz web 

sayfasında https://www.ksbu.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ 
mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR 
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir. 
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2. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden 
fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir. 

3. Talepler Kütahya Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi 
itibariyle Kütahya’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

4. İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her 
türlü duyurular https://www.ksbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak 
adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR 
tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır. 

5. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. 
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, 

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri 
yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve 
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve 
başlatılmayacaktır. 

8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından 
göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından 
belirlenecektir. 7924/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı 
VAKFEDENLER: Atıl Ulaş BENGİ, Bayram YILMAZ, Efe BERBEROĞLU, Fahri 

Alem GÜNAYDIN, Levent KÖYLÜ, Murat SERT, Uğur Başar ÖZAY 
VAKFIN İKAMETGÂHI: AYDIN 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.08.2019 tarihinde kesinleşen, 08.08.2019 
tarih ve 2019/347E., 2019/539K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyetinin Kültür, Sanat, Turizm ve tanıtım alanlarında 
gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu gaye ile Türkiye genelinde ve Kuşadası özelinde tarihi, 
turistik ve doğal zenginlikleri milli ve milletlerarası düzeyde tanıtmak ve vakıf senedinde yazılı 
diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışBinTürk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Atıl Ulaş BENGİ, Fahri Alem GÜNAYDIN, Levent KÖYLÜ, 

Murat SERT, Turhan KESİM, Deniz BOZDOĞAN, Ürün Yalçın AKÇINAR 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların, Kuşadası Belediyesi veya Kuşadası’nda aynı amaçlarla 
çalışan vakıf veya derneğe devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7901/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 7922/1-1 
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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 
Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme 
Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) 
alınacaktır. 

Başvuru için Gerekli Belgeler: 
Adayların başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve 

yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri 
uyarınca profesör adaylarının 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı 
Üniversitemiz değerlendirme ölçütlerine göre elektronik ortamda (CD veya flash bellek 
içerisinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ başvurmaları 
gerekmektedir. 

İlan hakkında gerekli bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” 
bölümünden ulaşılabilir. 

Duyurulur. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM/ 

ANASANAT 

DALI-

PROGRAM UNVANI ADET AÇIKLAMA 

İKTİSADİ VE 

İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ 

VE KAMU 

YÖNETİMİ 

SİYASET BİLİMİ 

VE KAMU 

YÖNETİMİ AD. 

PROFESÖR 1 

Doçentliğini Avrupa Birliği 

alanından almış olmak ve 

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri 

ve Türk dış politikası 

konularında çalışmaları 

bulunmak. 

DOÇENT 1 

Yönetim ve Organizasyon 

alanında doktora yapmış, 

Doçentliğini Halkla İlişkiler 

alanından almış olmak ve 

siyasal propaganda konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Kamu Hukuku alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmış 

olmak ve sosyal hakların 

gerçekleştirilebilirliği ve 

kadının insan hakları 

konularında çalışmaları 

bulunmak. 
 
* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 
 7904/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Öğretim Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.   

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi : 16.09.2019 
Son Müracaat Tarihi : 01.10.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.10.2019 
Sınav Tarihi : 07.10.2019 
Değerlendirme Tarihi : 10.10.2019 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN 
KADRO 
SAYISI 

UNVANI ŞARTLARI 

Ticaret ve 
Sanayi 
Meslek 

Yüksekokulu 

Dış Ticaret 
Bölümü 

1 
Öğr. Gör.  

(Ders 
Verecek) 

Uluslararası Ticaret, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi alanlarından birinde 
yüksek lisans yapmış olmak. 
ALES’den en az 70 ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
belirlenen merkezi bir yabancı dil 
sınavından en az 50 puan veya 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı 
dil sınavından buna denk bir puan 
almış olmak. 

İstenen Belgeler 
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3 - Özgeçmiş (CV) 
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) 

Mezuniyet Belgesi) 
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) 
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) 
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. 

(E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  7761/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI 

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Öğretim Görevlisi 
alacaktır. 

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine 
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.  

Duyurulur. 
Müracaatların Başlama Tarihi : 16.09.2019 
Son Müracaat Tarihi : 01.10.2019 
Ön Değerlendirme Tarihi : 04.10.2019 
Sınav Tarihi : 07.10.2019 
Değerlendirme Tarihi : 10.10.2019 

BİRİM BÖLÜM/ALAN KADRO 
SAYISI UNVANI ŞARTLARI 

Sağlık 
Hizmetleri 
Meslek 
Yüksekokulu 

Çocuk Bakımı ve 
Gençlik 
Hizmetleri 
Bölümü / Çocuk 
Gelişimi Programı 

1 
Öğr. Gör.  

(Ders 
Verecek) 

Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık, Sosyoloji bölümlerinin 
birinden yüksek lisans mezunu olmak ve 
bu alanların birinde doktora yapmış 
olmak. 

Yabancı 
Diller 
Yüksekokulu 

 4 
Öğr. Gör. 

(Ders 
Verecek) 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, 
İngiliz Dil Bilimi ve Mütercim 
Tercümanlık İngilizce lisans 
programlarından birinden mezun olmak. 
Alanında en az Tezli Yüksek Lisans 
yapmış olmak. ALES Sözel puan türünden 
en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen merkezi bir yabancı 
dil sınavından en az 90 puan veya 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen bir yabancı dil 
sınavından buna denk bir puan almış 
olmak. 

İstenen Belgeler 
1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde) 
2 - Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde) 
3 - Özgeçmiş (CV) 
4 - Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi 

kabul edilmektedir.) 
5 - Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
6 - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa) 

Mezuniyet Belgesi) 
7 - Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)) 
8 - ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) 
9 - Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 
10 - Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) 
11 - Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda 

“tecrübe şartı” isteniyorsa) 
12 - Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi.    

(E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)  7762/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 
2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 6 (Altı) adet sözleşmeli 
personel alınacaktır. 

 

UNVAN 
KODU 

UNVAN ÖĞRENİM 
DURUMU 

ADET ARANAN NİTELİKLER 

01 Hemşire 

Yükseköğretim 
Kurumlarının 

Lisans Düzeyinde 
Eğitim Veren 

İlgili 
Bölümlerinden 
Mezun Olmak 

1 * 2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri almak. 

02 Hemşire 

Orta Öğretim 
Kurumlarının 

Hemşirelik 
Bölümünden 

Mezun Olmak. 

1 

* En az 2 yıl Ameliyathanede Hemşire olarak çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 

* İleri derece Laparoskopik Cerrahi ameliyatlarına 
hemşire olarak katılmış olmak ve belgelendirmek. 

03 Hemşire 

Orta Öğretim 
Kurumlarının 

Hemşirelik 
Bölümünden 

Mezun Olmak. 

1 

* İlk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek. 
* Tricell PRP-CGF konusunda deneyimli olmak ve 

belgelendirmek. 
* Bir yüksek öğrenim kurumu sağlık kuruluşunda en az 

2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. 

04 
Sağlık 

Teknikeri 
(Anestezi) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının 

Önlisans 
Düzeyinde Eğitim 

Veren İlgili 
Bölümlerinden 
Mezun Olmak 

1 

* En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 

* İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi'ne sahip olmak ve 
belgelendirmek. 

* Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve 
Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine 
sahip olmak ve belgelendirmek. 

05 
Sağlık 

Teknikeri 
(Anestezi) 

Yükseköğretim 
Kurumlarının 

Önlisans 
Düzeyinde Eğitim 

Veren İlgili 
Bölümlerinden 
Mezun Olmak 

1 

* En az 5 Yıl Ameliyathane anestezi biriminde çalışmış 
olmak ve belgelendirmek. 

* Pediatrik Kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarında ve 
Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatlarında Anestezi 
Teknikeri olarak deneyim sahibi olmak ve 
belgelendirmek. 

* Çocuk İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİLYAD) ve 
Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Katılım Belgesine 
sahip olmak ve belgelendirmek. 

06 Eczacı 
Eczacılık 

Fakültesi Mezunu 
Olmak. 

1  
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NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel 
şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48.Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 
7 ve 8 . bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

GENEL ŞARTLAR: 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmamak, 

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına 
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut 
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 
2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel 
durumu bulunmamak, 

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları 
yapılmayacaktır.) 

I. ÖZEL ŞARTLAR: 
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,aranan nitelikleri taşımak ve 

belgelendirmek. 
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması. 
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru 

yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca 

incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 1 (bir) adaydan 
fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. 
Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak 
olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
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6. Eczacı unvanı için, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 ve 3’üncü 
maddelerinde belirtilen şartları taşımak. 

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR: 
Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları 

gerekmektedir. (16/09/2019- 30/09/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai 
saatleri içerisinde (08:00- 17:00)) 

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus 
cüzdanı aslı ibraz edilecektir.) 

2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz 
edilecektir.) 

3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.) 
4. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş 

olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi) 
5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler. 
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. 
7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek 

başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması 

halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması 
halinde başvuru kabul edilecektir. 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr 
web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta 
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru 
yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin 
yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile 
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, 
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise 
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz 

http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday 
belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek 
kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan 
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde 
istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları 
Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 
etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır. 7763/1-1 
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 
Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olmak üzere)   

Profesör, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 
belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 
durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Dr. 
Öğretim Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1-Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTE 
BÖLÜM /ANABİLİM 
DALI/BİLİM DALI 

KADRO 
ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi 

Radyoloji Profesör 1 
Girişimsel Anjiografi 
konusunda deneyimli 
olmak. 

İç Hastalıkları/Tıbbi 
Onkoloji 

Dr.Öğr. 
Üyesi 

1 
Tıbbi Onkoloji 
Alanında Uzmanlık 
Belgesi almış olmak. 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 

Dr.Öğr 
 Üyesi 

1 

Uluslararası İlişkiler 
ve Avrupa Birliği 
konularında lisans, 
yüksek lisans ve 
doktora yapmış 
olmak. Milliyetçilik, 
Avrupa Birliği, 
Almanya, Balkan – 
Avrupa Birliği 
İlişkileri, Avrupa’da 
yabancı düşmanlığı 
konularında çalışmalar 
yapmış ve/veya ders 
vermiş olmak. 
Yükseköğretim 
Kurulu tarafından 
kabul edilen bir 
yabancı dil sınavından 
(YDS, YÖKDİL, 
ÜDS, KPDS) en az 70 
puan almış olmak. 

 7920/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
— Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan

Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine
Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)

YÖNETMELİKLER
— Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

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


