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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun

önlisans düzeyindeki programları ile İngilizce Hazırlık programına öğrenci kabul ve kayıt iş-

lemleri ile bu programlarda uygulanan eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme süreç-

lerine ilişkin, usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundaki birinci

ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim önlisans ve yabancı dilde hazırlık programında uygulanan

eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci

kabulüne 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) AGNO: Tüm yarıyıllar itibariyle ağırlıklı genel not ortalamasını,
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b) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ANO: Yarıyıllar itibariyle ağırlıklı not ortalamasını,
ç) BLMYO-EÖBS: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Bilgi Sis-

temini
d) BLMYO-ÖBS: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Öğrenci Bilgi Sistemini
e) Meslek Yüksekokulu (BLMYO): Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunu,
f) Müdür: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
g) Mütevelli Heyeti: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
ğ) Öğrenci İşleri Birimi: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İş-

leri Birimini,
h) Önlisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kap-

sayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan mesleki teknik yükseköğretimi,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yönetim Kurulu: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
l) Yüksekokul Kurulu: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süreleri ve toplam kredileri

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yüksekokullarının
önlisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı olup,
öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam kredi 120 AKTS’dir.

(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her ya-
rıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan önlisans programlarını tamamlamak için
tanınan azami öğrenim süresi dört eğitim-öğretim yılıdır.

(3) Mali kaydını ve ders seçim sürecini tamamlamamış öğrenciler o yarıyılda öğrencilik
haklarından yararlanamazlar, ilgili yarıyılda geçirilen süre normal ve azami eğitim sürelerinden
sayılır.

(4) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler tüm burs haklarını kaybe-
derler.

(5) Eğitim ve öğretimlerini, azami sürelerde başarı ile tamamlayamayanların öğrencilik
statüleri, dersler, sınavlar ve diğer öğrenme faaliyetleri ile sınırlı olup, normal öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmadan devam eder.

(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğreniminin süresi azami iki yıldır ve bu süre normal
ve azami öğrenim sürelerinin dışındadır. Hazırlık sınıfında iki yılda başarılı olamayan öğren-
cilere verilecek ilave süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(7) Yüksekokuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğ-
renim süresinden sayılır.

(8) Kayıt dondurma (izinli sayılma) süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.
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Öğretim dili

MADDE 6 – (1) BLMYO programlarının öğretim dili Türkçedir. Bazı programlarında

İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. Bu programlara ek olarak yüksekokul kurulunun önerisi

ve YÖK'ün onayı ile öğretim dili İngilizce olan başka programlar açılabilir. Öğretim dili İngi-

lizce olan programlarda, ilgili mevzuat gereği Türkçe okutulması zorunlu dersler ile yüksekokul

kurulunun Türkçe verilmesinde yarar gördüğü bazı dersler dışında öğretim İngilizce dilinde

yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç, her biri on dört

haftalık (yetmiş iş günü) iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyılın toplam süresi iki haftalık yarıyıl

sonu sınavları ve sınavlara hazırlık süresi ile birlikte on yedi haftadır. Gerekli durumlarda ders

ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de

yapılabilir. Yüksekokul kurulu, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak YÖK’ün onayı ile yaz öğ-

retimi açılmasına karar verebilir.

(2) Akademik takvim; kayıt-kabul, eğitim-öğretim esasları, sınavlar ve benzeri faali-

yetleri kapsar ve her yıl yeni eğitim ve öğretim yılından bir önceki eğitim ve öğretim yılı içe-

risinde yüksekokul kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Zorunlu durumlarda yüksekokul

kurulu akademik takvimde değişiklik yapabilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Meslek Yüksekokulunda bir programa kesin kayıt hakkı kazananların

ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Birimince ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya yüksekokul tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ile ilgili ise öğrencinin yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay

geçişler; o tarihte geçerli olan 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 ve yüksekokul kurulunun belirlediği esaslara göre yönetim kurulu kararı

ile yapılır.

Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak

MADDE 10 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı

derslerden geçer not alan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınav ile yeni kabul edildikleri

bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak

istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin

onaylı içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, iş yükü, AKTS kredisi
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ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilek-

çeyle akademik takvimde belirtilen sürede öğrenci işleri birimine başvurabilir. Derslerden mua-

fiyet kararı, ilgili yönetim kurulunca verilir. Bu şekilde muaf olunan dersler, kredisiz muafiyet

(T) olarak işlem görür. Genel not ortalaması hesabında yer almaz. İngilizce hazırlık programına

devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.

(2) Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleşti-

rilmiş olan öğrencilerin, yerleştirilmiş oldukları programların kazandırmış olduğu yeterlilikleri

ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında resmi ve/veya resmi olmayan kurumlar ara-

cılığı ile kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin

öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu kazanımlarını ve kazanma süreçle-

rini belgelendiren öğrenciler, kazanımlarının ilişkilendirilmiş olduğu derslerden düzenlenecek

sınavlardan da başarılı olmak koşulu ile tamamen veya kısmen muaf tutulabilirler. Bu şekilde

muaf olunan dersler kredisiz muafiyet (T) olarak işlem görür ve genel not ortalaması hesabında

yer almaz. Derslerden muafiyet kararı, Yükseköğretim Kurulunca belirlen ilkeler doğrultusun-

da, yüksekokul kurulu tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre yönetim kurulunca ve-

rilir.

Ders kaydı

MADDE 11 – (1) Öğrenim ücretini akademik yılın başında ödeyen öğrenciler, her ya-

rıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, o yarıyıl için BLMYO-ÖBS üzerin-

den ders seçimini yapar ve danışman öğretim elemanının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.

BLMYO-ÖBS üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alınan ders kayıt formu, üç nüsha olarak öğ-

renci ve danışman öğretim elemanı tarafından imzalanır, bir nüsha öğrenci, bir nüsha danışman

öğretim elemanı tarafından muhafaza edilir, diğer nüsha ise öğrenci tarafından öğrenci işleri

birimine teslim edilir.

(2) Öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zo-

rundadır.

(3) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik

haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

(4) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler “uzatmalı öğrenci” olarak 2547 sa-

yılı Kanunun ilgili maddeleri hükümlerine göre öğrenimlerine devam ederler.

Eğitim-öğretim ve ders programları

MADDE 12 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretim ders geçme esasına göre

yapılır. Ders programları, bölüm kurulunun önerisi ve yüksekokul kurulunun onayı ile kesin-

leşir.

(2) Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim ve ders programları, öğrenci/öğrenme mer-

kezli bir yaklaşım esas alınarak, TYYÇ nin 5 inci Düzey Tanımlayıcıları ile programların ilgili

oldukları TYYÇ Temel Alan öğrenme kazanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulunduru-

larak öğrencilerin ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen

bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır. Program tasarımı;
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ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders, laboratuar, ödev,

proje, uygulama, atölye, staj, seminer ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik

ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile

öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS ve

toplam eğitim-öğretim süresi 120 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Ders Programlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanısıra laboratuar, atölye,

ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uy-

gulama, endüstriye dayalı uygulama gibi, sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini

kapsar. Dersler zorunlu, seçimlik, önkoşullu olarak sınıflandırılabileceği gibi ders programının

tamamı, zorunlu alınması gereken derslerden de oluşabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu progra-

mının ders programında gösterilen tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim

etkinliklerine ayırabileceği haftalık azami sürenin 45 saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki

tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan sürenin 17 hafta, 14 hafta derse ilave 1 hafta ara

ve buna ilave 2 hafta yarıyıl sonu sınavı olduğu göz önünde bulundurularak, bir yarıyıl için

hesaplanan toplam iş yükü doğrultusunda, 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık

gelecek şekilde belirlenir.

(5) Öğretim programlarında yer alan saha uygulaması, proje, dönem içi işbaşı eğitimi,

staj, iş yerinde uygulama gibi sınıf dışı öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin yürütülmesi ve de-

ğerlendirmesine ilişkin esaslar yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.

(6) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin

tanımları, Meslek Yüksekokulun BLMYO-EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun

olarak yapılır. Buna göre, her bir ders veya öğrenme faaliyeti için, dersin veya faaliyetin ismi,

yarıyılı, kredisi, dili, öğrenim düzeyi, zorunlu veya seçimli olup olmadığı, hangi öğretme yön-

temi ile ve kim tarafından verildiği, varsa koordinatörü, ön veya yan şartı olan ders veya öğ-

renme faaliyetinin olup olmadığı, kategorisi, hedef ve içeriği, öğrenme kazanımları, öğrenme

ve öğretme yöntemleri, öğretim konularının haftalara göre dağılımı ve öğrenci tarafından, her

hafta, ders veya öğrenme faaliyeti için yapılması gereken ön ve sonrası hazırlık çalışmaları,

dersin kaynak materyalleri, ders veya faaliyetin program kazanımlarına katkısı, sınav ve de-

ğerlendirme yöntemleri ve bunların ders veya faaliyetin başarılmasına olan katkıları, öngörülen

tüm öğrenme ve sınav faaliyetleri için öğrenci tarafından harcanacak zaman (iş gücü) ve buna

bağlı olarak yüksekokul tarafından kabul edilen ve bu yönetmelikte belirtilen iş yükü ve AKTS

ilişkisi çerçevesinde AKTS kredisi açıkça belirtilir.

(7) Ders programlarında yer alan ve yüksekokul kurulu tarafından uygun görülen bazı

dersler, tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(8) Uzaktan eğitimde aşağıdaki maddeler ayrıca uygulanır:

a) Eğitim-öğretim ile ilgili tüm duyurular, öğrencilere internet üzerinden Beykoz Lo-

jistik Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Platformu aracılığı ile yapılır.
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b) Öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda karşılaşacakları her türlü sorunlarını

derslerin öğretim elemanlarıyla internet üzerinden Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Uzak-

tan Eğitim Platformu aracılığıyla görüşürler.

c) Öğrenciler ve derslerin öğretim elemanları Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden karşılıklı iletişim kurarlar.

ç) Derslerin öğretim elemanları, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğ-

rencilerle bağlantı kurmakla ve derse ait soruları ve sorunları açtıkları forumlarda yanıtlamakla

yükümlüdürler.

d) Derslerin öğretim elemanları, öğrencilere verilen ödev veya projeleri inceler ve de-

ğerlendirmelerini öğrencilere bildirirler.

e) Öğrencilere, Meslek Yüksekokulu ile ilgili önerilerini iletmeleri için Beykoz Lojistik

Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden bir forum ortamı sağlanır.

f) Öğrencilere, uzaktan eğitim derslerinin eğitim planları, derslerin konu başlıkları ve

içerikleri internet üzerinden yayımlanır.

Ders yükü ve üst sınıflardan ders alma

MADDE 13 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS, azami iş yü-

kü ise 40 AKTS’dir.

Zorunlu yabancı dil dersi

MADDE 14 – (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlar dahil eğitim-öğretim prog-

ramlarının her biri için öğrencinin mezun olduğunda ulaşması beklenen yabancı dil yeterlilik

seviyesi, TYYÇ’de belirlenmiş olan yabancı dil seviyesinin altında olmayacak şekilde ilgili

programın program kazanımlarında belirlenir.

İngilizce hazırlık sınıfı

MADDE 15 – (1) Yüksekokulun yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hak-

kı kazanmış öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar veya uluslararası

bir yabancı dil sınavında ilgili yönetim kurulu kararları itibariyle yeterli görünen düzeyde puan

alanlar doğrudan ilgili programa kayıt olur. Başarısız sayılan öğrenciler ise en az iki yarıyıl

(bir yıl) süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt olur. Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda

yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına

devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan

yabancı dil sınavına, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sınav ücretini yatırarak girebilirler.

Bu durumdaki öğrenciler sınavda başarılı oldukları takdirde, girmeye hak kazandıkları yabancı

dille verilen önlisans programına devam edebilirler. İkinci yılsonunda da yabancı dil sınavından

başarısız olan ve ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilemeyen öğrenciler kendi ola-

nakları ile yabancı dillerini geliştirmeye devam edebilirler. Bu durumda o yılın cari ücretini

öderler.

(2) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan

öğrenciler, istedikleri takdirde iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ede-

bilir. Bu öğrencilerden İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretim ücreti alınır. İngilizce Hazırlık Sınıfında
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geçen bir yıllık süre, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak

İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandıkları

programa devam eder. İngilizce Hazırlık Sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden

başarılı olanlara yönetim kurulunun belirlediği derecelerde İngilizce başarı sertifikası verilir.

Bu öğrenciler başvurdukları takdirde hazırlık sınıfında aldıkları başarı notlarına göre yüksek-

okul yönetim kurulunun kararı ile İncilizce derslerinden muaf olabilirler.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Teorik ve uygulamalı derslerde %70, İngilizce Hazırlık Sınıfı ders-

lerinde %80 devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları dersin öğretim

elemanı tarafından BLMYO-ÖBS’ye işlenir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğren-

ciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(2) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde

yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, öğrenime devam ede-

medikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri

sınavlara, yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar al-

dığında derse devam etmek zorunda değildir.

(4) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği halinde programdan çıkarılan

devam şartını yerine getirdiği derse eşdeğer olarak kabul edilen ders için de devam zorunluluğu

sağlamış sayılır. Öğretim planından kaldırılan dersin yerine herhangi bir ders eşleştirilmemişse

kaldırılan dersten devamsızlıktan kalan öğrenciler için devam şartı aranmaz sadece ilgili dersin

sınavlarına girerler.

(5) İngilizce öğretim yapılan programlarda zorunlu Hazırlık Sınıfı okuyan öğrenci, de-

vam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi birinci yılsonunda başarısız olup Hazırlık Sınıfını

tekrarladığında derslere devam etmek zorundadır.

Stajlar

MADDE 17 – (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için staj (iş yerinde uygulama) faali-

yetini tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının, Meslek Yüksekokulunda oluşturulan Staj ve

Eğitim Uygulama Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(2) Staj (iş yerinde uygulama) faaliyetleri ve bunların değerlendirilmesi; 22/5/2002 ta-

rihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas

ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ve yüksekokul kurulunca belirlenen esaslara göre

yürütülür.

(3) Staj (iş yerinde uygulama) faaliyetleri stajın (iş yerinde uygulama) yapıldığı eği-

tim-öğretim yarıyılının ders planlarında diğer ders tanımları gibi; amaç, hedef, öğrenme çıktı-

ları, iş yükü ve AKTS kredileri ile ilişkilendirilerek tanımlanır.
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(4) Staj (iş yerinde uygulama) faaliyetlerinin değerlendirme notu “Geçer (G)” ve “Kalır

(K)” olarak değerlendirilir ve not ortalamalarına katılmaz.

(5) Başarı değerlendirmesi staj defterinin teslimi ve ilgili kurulların onayından sonra

yapılabileceği için BLMYO Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu onayı ile birlikte ilgili yarıyıllara

ayrı ayrı Geçer (G) ve Kalır (K) notu Öğrenci İşleri Birimi tarafından işlenir. Bu süreç tamamla-

nıncaya kadar staj (İşyeri uygulaması) faaliyetine ataması yapılan öğrencinin notu BLMYO-ÖBS’nde

E (Eksik notu) notu olarak işlenir.

Kalite güvencesi

MADDE 18 – (1) Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim programlarının ulusal ve

uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi

uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, YÖK’ün bu konularda belirlediği temel il-

kelere uygun olarak yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 19 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenci yıllık

eğitim-öğretim ücreti olarak 60 AKTS kredisi karşılığı ücret öder.

(2) Öğrencilerden alınacak tüm ücretlerin tutarı, ödeme şekli ve zamanı Mütevelli Heyet

tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi ya-

pılmaz.

(3) Yüksekokula kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak, önlisans programlarını iki yılda

tamamlayamayan öğrenciler tekrar aldığı dersler için AKTS kredisi üzerinden ücret öder. Bu

oran azami eğitim süresi boyunca kayıt yaptırılan yılın eğitim ücretinin 1,5/60’ıdır. Azami sü-

reyi aşan yıllarda cari yılın eğitim ücretinin 1,5/60’ı olarak hesaplanır.

(4) Burslu olarak yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır, normal eğitim-

öğretim süresince devam eder ve sadece öğretim ücretini kapsar. Burslar öğretim dili İngilizce

olan programlarda zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında geçirilecek en fazla iki yıllık süreyi de

kapsamaktadır.

(5) Yatay geçiş nedeni hariç, kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya başka bir nedenle

yüksekokul ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim ücretlerinin yarısı iade edi-

lir. İade tutarının hesabında öğrencinin müracaat ettiği tarihten itibaren, okuduğu eğitim-öğre-

tim yılından kalan süreye tekabül eden ücretin yarısı esas alınır.

(6) Disiplin suçu nedeniyle yüksekokuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere, öde-

dikleri eğitim-öğretim ücretlerinden ücret iadesi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Notu ve Başarının Ölçülmesi

Başarı notu

MADDE 20 – (1) Öğrenciler sınıf içinde yüz yüze verilen dersler için yarıyıl başında

belirlenen en az 1 ara sınavı, 1 ödev ve 2 kısa sınavı, veya yüksekokul kurulunca belirlenecek

programlarda kısa sınav yerine geçebilecek proje ve benzeri çalışmaları almak zorundadır. Bu

öğrencilerin başarı notu söz konusu çalışmalardan aldıkları notların ağırlıklı ortalamasının

%50’si ve yarıyılı sonu sınavının %50’si alınarak hesaplanır.
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(2) Staj (iş yerinde uygulama) için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz. Bu öğ-

renme faaliyetine ilişkin değerlendirme Yüksekokulun Staj (iş yerinde uygulama) yönergesine

göre yürütülür ve ilgili faaliyetin başarı notu G ve K notu ile değerlendirilir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; yarıyıl içersinde gerçekleştirilen en az 2 kısa sınav ve en

az 1 ara sınav, ile, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından

oluşur.

Kısa sınav ve ara sınav

MADDE 22 – (1) Ara sınav her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer

alan ve açılan derslerden, akademik takvimde belirlenen süre içinde, kısa sınavlar her öğretim

yarıyılında ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü zamanlarda yapılır.

(2) Uzaktan öğretim programlarında kısa sınavlar, ara sınav, ve ödev gibi yarıyıl içi di-

ğer ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulan faaliyetler internet ya da iletişim ağları üzerinden

yapılır.

(3) Mazeretsiz olarak girilmeyen veya yönetim kurulunca mazeret sınavı verilmeyen

derslerin ara sınav notu sıfır sayılır.

(4) Kısa sınavına, ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorun-

luluğu sağlanmışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim pla-

nında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde

belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için ilgili dersten devam almış olmak gerekir.

(3) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorun-

dadır.

(4) Yarıyıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavıdır.

Bütünleme sınavı

MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavı; her öğretim yarıyılında, yarıyıl sonu sınavları ta-

mamlandıktan sonra, o akademik yarıyılda alınan ve başarısız olunan dersler için açılan sınavdır.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için o dersle ilgili devam koşulunun yerine getirilmiş

olması gerekir

(3) Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçen bir sınavdır.

(4) Bütünleme sınavı başarı notu transkripte dersin en son alındığı yarıyıla işlenir ve

ağırlıklı not ortalaması (ANO) hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Bütünleme sınavının mazereti yoktur. Ancak ciddi derecede hastalık, afet durumu

vb. olağanüstü durumlarda belgelenmek koşuluyla yönetim kurulu kararı doğrultusunda uy-

gulama yapılır.
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Tek ders sınavı

MADDE 25 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyeti için staj hariç tek dersi kalan ve bu ders

için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.

(2) Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat

tarihi akademik takvimde ilan edilir.

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı

olarak Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat eder. Talepleri uygun bulunan öğrenciler, akademik

takvimde belirtilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla tek ders sınavına girebilir.

(4) Tek ders sınav ücreti, ilgili programın cari yıl ücretinin 1,5/60’ıdır.

(5) Tek ders sınavı müstakil bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde

yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz.

(6) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir. Not de-

ğerlemesi 31 inci maddede ifade edilen Tablo 1’e göre yapılır.

(7) Tek ders sınavı başarı notu kronolojik transkriptte müstakil olarak gösterilir ve ağır-

lıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanmasında dikkate alınır.

(8) Tek ders sınavında başarısızlık halinde, öğrenci dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar

almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavına girebilir. Final sınavında

başarısız olunması halinde de öğrencinin tek ders sınavına girme hakkı saklıdır.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Mazeret sınavı; uzaktan eğitim programları hariç, ara sınavlara ve

bütünleme sınavlarına olağanüstü mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere yönetim kurulu

kararıyla verilen sınavdır.

(2) Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç

sınavların bitimini takip eden üç işgünü içinde Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ekinde verir.

(3) Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı

ve geçerli gördüğüne, ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.

(4) Mazeret sınavları yönetim kurulunun belirleyeceği tarih/tarihlerde yapılır.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belge-

lenmesi gerekir.

Muafiyet sınavı

MADDE 27 – (1) Yüksekokul kurulunun uygun gördüğü derslerden akademik takvim-

de belirtilen tarihlerde yapılan sınavdır.

(2) Bu sınava katılarak başarı gösteren öğrencilerin almış oldukları notlar harfli nota

dönüştürülerek öğrencinin transkriptine aktarılır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 28 – (1) Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir.

(2) Sınavların gün, saat ve sınav salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların baş-

lamasından en az bir hafta önce Yüksekokul Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(3) Yüksekokul Müdürünün kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapıla-

bilir.
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(4) Bir günde, yarıyıl öğretim planında her yarıyıl için öngörülen derslerden en çok üç

dersin sınavı yapılabilir. Ders tekrarlayan öğrenciler için sınav programında bir günde üç ders-

ten daha fazla sayıda sınav yapılabilir.

(5) Uzaktan eğitim ve Endüstride Uygulamalı yapılan derslerin sınavları hariç Yüksek-

okul mekânları dışında sınav yapılamaz.

(6) Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama

prosedürüne uygun olarak yapılır. Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav mahallinde görevli öğ-

retim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi sebep ve mazeretle

olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağ-

lıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz

bu öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(7) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olma-

yan öğrenciler sınava alınmaz.

(8) Girmeye hakkı olmadığı halde girilen sınavın notu geçersiz sayılır.

Ders ve ölçme faaliyetlerinin yapılma ilkeleri, başarı değerlendirme ve itiraz

MADDE 29 – (1) Birden fazla programda ve farklı öğretim elemanlarının görevlendi-

rildiği ortak her ders için Yüksekokul Müdürlüğü tarafından bir ders koordinatörü atanır. Ders

koordinatörü, koordinatörü olduğu dersi veren öğretim elemanlarının, dersin tanımını, kapsam

ve içeriklerini, uygulama bilgilerini ve yöntemlerini, ders kazanımlarını ve program yeterli-

liklerini tanımlamak, belirlemek ve hazırlamak üzere gerekli koordinasyonu sağlar. Ölçme faa-

liyetlerinin, sınavlarda sorulacak soruların ve başarı notlarının saptanmasında etkinliğin ve öz-

deşliğin sağlanmasını koordine eder.

(2) Yüksekokul kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim

programlarındaki derslerden bazıları, yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan-örgün öğ-

retim karma şekilde verilebilir.

(3) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin

ölçme faaliyetlerinin elektronik ortamlardan hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınav-

larda alınacak güvenlik önlemleri Yükseköğretim Kurulunun koyduğu ilkelere uygun olarak

belirlenir.

(4) Derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri, dersler aynı kodda olsa bile ayrı ayrı

yapılır.

(5) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak ya-

pılan yarıyıl içi çalışma ve faaliyetlerin ölçme-değerlendirme sonuçlarını, çalışmanın yapılıp

teslim edildiği tarihten itibaren en fazla iki hafta içinde BLMYO-ÖBS’ye girmek suretiyle öğ-

rencilere ilan eder.

(6) Yarıyıl sonu ölçme faaliyetleri uygulaması aşağıdaki şekildedir:

a) Yarıyıl sonu sınavı değerlendirilmesi dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı

tarafından akademik takvimde belirtilen sürede BLMYO-ÖBS’de ilan edilir.
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b) Öğrencinin açılmış olan bütünleme sınavına katılamaması halinde yarıyıl sonu sınav

puanı geçerli kalır.

c) Bütünleme sınav sonuçları dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından

akademik takvimde belirtilen sürede BLMYO-ÖBS’e girilerek ilan edilir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Öğrenci ve/veya dersin öğretim elemanı, notların ilanını takip eden

üç iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazı ile müracaat ederek, ilan edilen notlara

maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, müdürlük tarafından dersin öğretim ele-

manı, program başkanı ve dersle ilgili bir öğretim elemanından oluşan komisyon oluşturulur.

Komisyon inceleme sonucunu üç iş günü içinde müdürlüğe iletir. Öğrenci veya dersin öğretim

elemanı tarafından yapılacak itiraz başvuruları yönetim kurulu tarafından kesin karara bağlanır.

Ders başarısı, değerlendirme esasları ve başarı notunun hesaplanması

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin mutlak başarı puanı; o derse ait yarıyıl içi notu ile

yarıyıl sonu puanının, bütünleme sınavına girmiş ise bütünleme sınavı puanının belirli oranlarda

katkısından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerin mutlak başarı puanına katkısı %50, yarıyıl

sonu değerlendirmelerinin mutlak başarı puanına katkısı %50’dir. Uzaktan eğitimde gözetimsiz

yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi % 20'den fazla olamaz. Uzak-

tan Eğitim programlarında ise yarıyıl içi bu oranlar, mutlak başarı notları öğrencilerin sıralama

notunu gösterir. Sınıf başarı düzeyi, puanların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz

önünde bulundurularak harfli başarı notları belirlenir. Harfli başarı notları, hareketlilikten ya-

rarlanacak öğrencilerin aldıkları notların dönüştürülmesi tabloları, katsayıları ve diğer işaretler

aşağıdaki Tablo 1,2,3’te sunulduğu gibidir.

(2) Mutlak not sistemine göre harfli başarı notu, katsayıları ve diğer işaretler aşağıdaki

gibidir:

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 23 Eylül 2013 – Sayı : 28774

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



(3) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu notlarını AKTS notlarına dönüştürürken, aşa-

ğıdaki tablo kullanılır.

(4) AKTS notları Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu notlarına dönüştürürken, aşa-

ğıdaki tablo kullanılır.

(5) (DZ) notu; dersin devam şartları sağlanmadığında verilir.

(6) (T) Transfer notu; daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören

öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve kabul edilen derslere verilir. Transfer

notunun intibakında; 4’lük not sistemi ile 100’lük not sistemi arasındaki geçişlerde, YÖK'ün

4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları ile ilgili kriterleri dikkate alınır. (T)

notu; mezuniyet kredisine dâhil edilir, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

(7) (E) Eksik notu; Staj (işyeri uygulaması) dersine ataması yapıldığı halde henüz stajını

tamamlamamış öğrenciye verilir.

(8) (G) Geçer notu; ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarılması

durumunda verilir.

(9) (K) Kalır notu; ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayan derslerin başarısızlığı

durumunda verilir.

(10) Bir öğrencinin başarısı, o dersteki tüm öğrencilerin başarı düzeylerine göre belir-

lenir. Buradaki amaç; mutlak not sistemi olan 100 puan üzerinden alınan notlar değil, sınıfın

performansına (not ortalaması ve standart sapması kullanılarak oluşturulan BLMYO Bağıl Not

Hesaplama Yönergesine) göre uygun bir not dağılımının düzenlenmesidir.
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(11) Bir dersten başarı notu olarak (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini

alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(12) Ağırlıklı not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarıyılda DD ve

DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.

(13) Bir dersten (DZ), (FD), (FF), (K), (E) notlarından ve DD ve DC (ANO’su 2.00’ın

altında ise) derslerinden birisini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(14) Bir derste ham başarı notu ve/veya yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu 40’ın

altında gerçekleşen öğrencilere o dersin başarı notu olarak doğrudan FF verilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması, yarıyıllar itibariyle ağırlıklı not ortalaması

MADDE 32 – (1) AGNO’nun ve yarıyıllar itibariyle ANO’nun hesaplanması aşağıdaki

şekildedir:

a) AGNO hesabında ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin, işyeri uy-

gulaması hariç başarı notu katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredi değerleri çarpılarak elde

edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına

bölünür.

b) Yarıyıllar itibariyle ANO’nun hesabında o yarıyılda öğrencinin aldığı tüm derslerin,

işyeri uygulaması hariç başarı notu katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredi değerleri çarpı-

larak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri

toplamına bölünür.

c) Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar ve-

rilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden

en son alınan harf notu kullanılır.

Ders tekrarı

MADDE 33 – (1) ANO’su 2.00’ın altında kalan ve derslerinin başarı notu DD ve DC

olan öğrenciler ile yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan öğrenciler, derslerin açıldığı ilk ya-

rıyılda öncelikle bu dersleri alırlar. Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkripte

en son alındığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 34 – (1) BLMYO’ya kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında

ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yük-

seköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı

ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayıla-

bilir.

(2) Bu öğrencilerin yüksekokuldaki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumla-

rında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler ye-

rine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer

yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Eşleştirilen derslerden
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başarısızlık halinde bu dersleri açıldığı dönemde BLMYO’da yeniden almaya devam ederler.

Eşleştirilen dersin müfredattan kaldırılması halinde yüksekokul kurul kararıyla eşleştirilmiş

dersi alabilirler.

(4) Bu derslerin seçimi, program başkanı nezaretinde yapılır. Yüksekokul Müdürlüğü

onayı ile kesinlik kazanır. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 31’inci maddesinde

öngörülen not sistemine çevrilerek yönetim kurulu kararıyla öğrenci bilgi sistemine işlenir ve

akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin gittiği yarıyılda işyeri uygu-

laması var ise, öncelikli olarak işyeri uygulamasına karşılık gelecek AKTS kredisi bulunan

faaliyet ile eşleştirilebilir. Gideceği kurumda işyeri uygulaması faaliyeti karşılanamıyor ise öğ-

renci almakla yükümlü olduğu bir yarıyıl için 30 AKTS’yi diğer programlardan alacağı uygun

ders/derslerle tamamlayabilir. Yarıyılı tamamlayıp BLMYO’na döndüğünde bitirmekle zorunlu

olduğu İşyeri Uygulamasının bu bölümünü tamamlayabilir.

(6) Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini Beykoz Lojistik Meslek Yük-

sekokuluna öder.

(7) Farabi Değişim Programı; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları ile imzalanan

Farabi Değişim Programı Protokolü çerçevesinde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim

yapan yükseköğretim kurumları ile düzenlenen öğrenci değişim programıdır.

(8) Mevlana Değişim Programı; 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen

öğrenci değişim programıdır.

(9) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere önlisans dü-

zeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Durum Belgesi, Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki, Kayıt Silme ve

Kayıt Dondurmaya İlişkin Esaslar

Başarı durum belgesi

MADDE 35 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı

notu BLMYO Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre öğ-

rencinin başarı durum belgesine (transkriptine) yarıyıl esasına göre işlenir.

(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi

ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Birimi sorumludur.

(3) Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca almış olduğu bütün derslerin başarı du-

rumları tarihsel olarak ve her yarıyıl sonunda yarıyıl esasına göre kronolojik transkripte işlenir.

(4) Mezuniyet aşamasında; her öğrenci için, öğrencinin başarmış olduğu derslerinin

başarı durumunun öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezu-

niyet notunu karşılar şekle getirildiği mezuniyet transkripti düzenlenir.
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Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 36 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki dersleri ve staj uygu-

lama çalışmasını başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az

2.00 olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. Genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur,

3.50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(2) Her yarıyıl sonunda, başarı notlarının ilanını takiben mezuniyet aşamasındaki öğ-

rencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak Öğrenci İşleri Birimi tarafından Yüksek-

okul Müdürlüğüne sunulur.

(3) Bölüm Başkanı, Program Başkanı ve öğrencinin akademik danışmanından oluşan

Mezuniyet Komisyonu, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin dosyalarını inceler ve mezuniyete

hak kazanmış öğrenciler için komisyon kararını Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletir.

(4) Öğrencinin mezuniyetine yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu, mezuniyet

komisyonundan gelen kararı görüşür ve nihai karara bağlar.

(5) Öğrencinin, yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildikten sonra ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak diploması ve diploması ile birlikte ingilizce dilinde düzenlenmiş

diploma eki verilir.

(6) Mezuniyet tarihi, yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.

(7) Diploma ve diploma eki tarihi, diplomanın düzenlendiği tarihtir.

(8) Diplomalar Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. Arka yüzünde Yüksekokul

Sekreteri ve Öğrenci İşleri Birimi Müdürünün parafı bulunur. Diploma ekleri, Öğrenci İşleri

Birimi Müdürü tarafından imzalanır.

(9) Öğrencinin talep etmesi halinde, Mezuniyet kararının Öğrenci İşleri Birimine bil-

dirildiği gün, Geçici Mezuniyet Belgesi hazırlanır ve öğrenciye verilir.

Kayıt dondurma

MADDE 37 – (1) Öğrencinin, yönetim kurulunca kabul edilen zorlayıcı bir nedenle

Yüksekokuldan geçici olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma

gibi nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye bir defada

en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için ön lisans öğretiminde

iki yarıyılı aşamaz.

b) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne yapar.

c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine

göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim

göreceğine dair belgeleri ekler.

ç) Yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurulur. Yönetim kurulu kararında öğrencinin ke-

sin kayıt dondurma süresi belirtilir.

d) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin

ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
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e) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi

hâlinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

f) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek

zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz. Kayıt

dondurma isteği kabul edilen öğrenci, dondurulan süreye ait ücretin yarısını bir sonraki yıl eği-

tim öğretim ücreti için kullanabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 38 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kayıt sildirme talebi yazılı olarak Öğrenci İşleri Birimine yapılır.

b) Kayıt sildirme, üstlenilen mali taahhüdün yerine getirilmemesi için bir gerekçe olarak

öne sürülemez. Kaydını sildirmek isteyen öğrenciye, müracaat ettiği tarihten itibaren okuduğu

eğitim-öğretim yılından kalan süreye karşılık gelen eğitim öğretim ücretinin yarısı iade edilir.

c) Kayıt sildirme müracaatı bizzat öğrencinin kendisi tarafından yazılı olarak yapılır.

Ancak, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından geçerli ve makul olarak kabul edilen özel hâllerde,

mali yükümlülüğün yerine getirilmiş olması koşuluyla, kayıt sildirme yetkisini taşıyan noter

onaylı vekâletname ile kayıt sildirilebilir.

ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma

cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

d) Kayıt sildirme işleminin bu Yönetmelikte yer almayan diğer usul ve esasları Yük-

sekokul Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

İlişik kesme

MADDE 39 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, başarısız olan veya Meslek Yüksek-

okulundan çıkarma cezası alan ya da mezun olmak suretiyle Meslek Yüksekokulundan ayrılan

öğrencilerin, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Meslek

Yüksekokulu tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekir.

(2) Kaydı silinen öğrenci, ilişik kesme prosedürünü tamamladığında dosyasındaki lise

ya da yükseköğretim kurumu diploması kendisine iade edilir.

(3) Yüksekokul ile ilişik kesen öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden Yüksekokula yer-

leştirilmediği müddetçe Yüksekokula yeniden kayıt yaptıramaz.

(4) İlişik kesme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat müracaatı gerekir. Ancak,

özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla ilişik kesme yetkisini

taşıyan noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilen kişi tarafından ilişik kesilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun, Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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(2) Öğrenciler ÖBS üzerinde kendilerine sağlanan kullanıcı hesaplarına ait kullanıcı

adı ve şifrelerin güvenliğinden sorumludurlar.

(3) Yüksekokuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretim

ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi, Yüksekokul tesislerine ve BLMYO-ÖBS’ye gire-

mezler.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Yüksekokula kayıt işleminde bildirdiği

adrese, kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(2) Yüksekokul kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenciler

ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin, Yüksek-

okul kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Yüksekokul web sitesinden, öğrenci e-posta adreslerinden veya ilan panolarından

yapılan duyuru ve ilanlar tebligat niteliği taşır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-

ları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, yüksekokul ku-

rulu ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz

Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yürürlükten

kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez ders alacak olan

birinci sınıf öğrencilerinin not ortalamaları, Yüksekokula kayıt yıllarına bakılmaksızın AKTS

kredisine göre hesaplanır. Daha önce ders almış, tüm öğrencilerin not ortalamaları, 2013-2014

eğitim-öğretim yılına kadar hesaplandığı gibi, mezun oluncaya kadar yerel krediye göre he-

saplanır. Yerel kredi ile mezun olacak öğrenciler bir yarıyılda yerel kredi ile en fazla 30 krediye

kadar ders alabilir. Bu nedenle öğretim programlarında AKTS kredilerine ek olarak BLMYO

kredileri de belirtilir.

(2) 2012 yılına kadar kayıtlı öğrenciler için ders kredi ücreti, bir kredi karşılığı ücretin

ilgili dersin kredisiyle çarpımı suretiyle elde edilir. Bir kredi karşılığı ücret ise, öğrencinin kayıt

olduğu yılın öğretim ücretinin bir akademik yılda alınan ortalama kredi miktarına bölünmesi

suretiyle bulunur. Bu oran bütün programlar ve yarıyıllar için yıllık öğretim ücretinin 1/40’ıdır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, 

SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyu-
lacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı

öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile

ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki
öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere dekanlık tarafından görev-
lendirilen öğretim üyesini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Anabilim dalı: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,
ç) Dekan: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için seçilen öğretim üyesini,
e) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından atanan bir başkan, başkan yardımcıları ile dö-

nem koordinatörlerinden oluşan komisyonu,
f) Fakülte: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yönetim kuru-

lunu,
ğ) Öğrenci: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,
h) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
j) Yıl: Akademik yılı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası

Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğren-
ciler, lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi
ibraz etmek zorundadır.
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(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

Öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğren-

cilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her
yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenip duyurulan akademik takvime

göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında ilgili mevzuata göre katkı payı ödeyerek
kaydını yeniletmek zorundadır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenci
sorumludur.

(2) Geçerli nedenlerle belirlenen süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler, fa-
külte yönetim kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, katkı payını ödemek ve dekanlığa
başvurmak zorundadırlar. Başvurular fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl derslere devam ede-
mez ve sınavlara giremezler.

(4) Öğrenciler fakülte yönetim kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti
olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere
devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız
olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan
ders alamaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından be-
lirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Fakülte, her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da

güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; fakülte yönetim kurulunun kararlaştırdığı

ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar, stajlar
gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri
MADDE 10 – (1) Dersler; teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri çalışma programları

şeklinde verilir.
(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim

yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili
ve Yabancı Dil derslerinden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık
söz konusu değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu dersler/seçmeli derslere
kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı bu derslerin sadece yılsonu ve bütünleme sınavlarına
katılır.
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Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir

yarıyıl en az ondört hafta sürer. Yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar bu süreye dâhildir. Fakat yıl/ya-
rıyıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Klinik staj programları, ilgili anabilim dalının teklifi üzerine klinik eğitimini başa-
rıyla tamamlayamayan öğrenciler için yılsonu sınavlarından sonra staj tekrarı yaptırılabilir.

Eğitim-öğretim planları
MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; fakülte yönetim kurulunun önerisi ve se-

natonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl bo-
yunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersleri ve stajları kapsayan planlardır. Planlar, dersler
başlamadan önce dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenim süresi
MADDE 13 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile

tamamlayanlara Diş hekimliği Yüksek Lisans diploması verilir.
Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte yönetim kurulunun önerisi

ve senatonun kararı ile derslerin bir bölümü veya tamamı yabancı dilde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Sınavlar

Ders türleri
MADDE 15 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seç-

meli dersler, uygulamalı dersler ve stajları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslerin açık-
lamaları aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda
oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik
ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ders-
lerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Yabancı Dil dersleri olup, her
biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; ilgili komisyonların önerisiyle, fakülte yönetim kurulunun onayı ile
belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde ola-
bilir. Hangi seçmeli derslerin açılacağı ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Bu seçmeli dersler,
öğrencinin kendi alanı içinden veya alanı dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Seç-
meli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi
alabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Fakültede uygulamalı ders-
lerde sınıf I-II-III öğrencileri, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen
sürede yapması gerekmektedir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin
anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yılsonu sınavına
girebilmesi için sınıf I-II-III’te verilen çalışmaların %80’ini tamamlamış olması gereklidir. Uy-
gulamalı çalışmaların %80’ini ilgili anabilim dalının belirlediği süre içerisinde tamamlayama-
yan öğrenciye telafi süresi verilir. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan
öğrenci, yılsonu ve bütünleme sınavına alınmaz. O uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim
yılında tekrar eder. Sınıf 4 ve 5’te ise staj uygulamalarında yılsonu sınavı öncesi verilen uygu-
lamaların %100’ünün tamamlanmış olması gerekir.
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d) Stajlar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen
ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği meslek eğitimi staj
çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin
anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden
fazla staj yapamaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygu-

lamaların ise en az % 90'ına devamı zorunludur. Devam durumu; dekanlık tarafından belirlenen
usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devam-
sızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik
yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından
önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Devamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin
yılsonu sınavına alınmazlar. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üze-
re görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve ka-
tılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci sınıf 4 ve 5’te ise
stajda devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır.
Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu
süreyi tamamlamadığı takdirde staj tekrarına kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci
için, sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu yıl sonu,
bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde, önceki yıl
devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.
(2) Tek bir dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersten devam ve ara sınav şartı aran-

maksızın bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebilirler. Ancak uygulaması olan derslerden pratik
barajını tamamlayamayan veya staj derslerinden başarılı olamayan öğrenciler, bu dersi bir üst
sınıfa taşıyamazlar. Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yıl sonu ve bütünleme sınav-
larına girerler. Başarılı sayılmak için bu sınavlardan birinden 60 not alması gerekir. Alınan not
ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Sorumlu olduğu dersin sınavından 100 tam not
üzerinden en az 60 not almamış olması halinde, üst sınıftaki aynı veya başka dersten de başa-
rısız olan öğrenci sorumlu olduğu bu dersi üst sınıfa taşıyamaz. Sorumlu olduğu dersle birlikte
üst sınıftaki varsa başarısız olduğu diğer derslerin kayıt, devam, ara sınav ve uygulama şartlarını
yeniden yerine getirmek zorundadır.

(3) Devamsızlık dışında ortak zorunlu dersler dışındaki derslerden (Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil) kalan öğrenciler, bir üst sınıfa geçebilir ve sonraki yıl o
dersin yalnızca sınavlarına girebilirler.

Ders muafiyetleri
MADDE 18 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk 30 günü

içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için,
dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; Eğitim Öğretim Komis-
yonunun görüşleri doğrultusunda, fakülte yönetim kurulunca değerlendirilir. Fakülte yönetim
kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını
karara bağlar.
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Danışman görevlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problem-

lerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce fakülte yönetim
kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve
ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların görevlerine
ilişkin diğer hususlar, fakülte yönetim kurulunca ayrıca belirlenir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı,

tek ders sınavı, sorumluluk sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı
olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Sınavların formatının ne şekilde olacağına
ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine, ilgili dersten sorumlu ana-
bilim dalı ya da dallarının önerisi ile fakülte yönetim kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az bir hafta önce ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara
sınavlarının tespit ve ilanı her iki yarıyıl için birlikte yapılır. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün,
saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Dini ve
milli bayramlar dışında, gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen
tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğren-
ciler o dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

(4) Her sınavın sonuç belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde de-
kanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminde ilan edildiği anda
kesinleşir.

(5) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav:
1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bi-

timinden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notunu belirlemede esas
olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler
ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili
anabilim dalı kurulunun teklifi ile fakülte yönetim kurulunca belirlenir. 4. ve 5. sınıf klinik uy-
gulamalarında ara sınav zorunlu değildir.  Programda yer alan derslerden bir günde en çok iki
dersin ara sınavı yapılır. Ancak fakülte yönetim kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine
sahiptir.

2) Uygulaması olmayan derslerin, her yarıyılda ara sınavlarına girerek not ortalaması
100 tam not üzerinden 85 olan öğrenciler, o dersin dönem sonu (final) sınavından muaf tutu-
lurlar.

b) Yılsonu sınavı: Bir dersin yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönem sonu veya
yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yılsonu sınavına, devam
zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğ-
renciler girebilirler. Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından
pratik uygulama, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. 4. ve 5. sınıflar staj sınıfları
olup, hem teorik hem de stajı olan derslerin staj ve teorik sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.
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c) Staj sonu sınavı:
1) Staj derslerinde anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğ-

renciler staj sonu sınavına tabi tutulurlar. Staj sonu sınavı, öğrencinin ilan edilen pratik uygu-
lamaları tamamladığı stajın sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. Staj sonu sınavı;
pratik uygulama ve sözlü sınavın birlikte yapılması şeklinde olur. Sınavda öğrencilerin başarılı
sayılabilmeleri için staj sonu sınavının tüm aşamalarını geçmesi gereklidir. Bu sınavlardan pra-
tik uygulama sınavı baraj niteliği taşır. Baraj sınavında başarısız olan öğrenci takip eden sı-
navlara giremez. Not değerlendirmesinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da
göz önüne alınır.

2) Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda staj derslerinden başarısız duruma düşen
4 ve 5. sınıf öğrencileri başarısız oldukları staj derslerini, eğitim ve öğretime ara verildiği ta-
rihler arasında tekrarlayabilirler.

ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az bir
hafta sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen,
yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme hak-
kına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere
göre verilen telafi sürelerinde pratik uygulamalara katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ay-
rıca; 4. ve 5. sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak
alınırlar.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğren-
cilere dönemine bakılmadan bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan
değerlendirilir.

e) Sorumluluk sınavı: Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yıl sonu ve bütünleme
sınavlarına girerler. Alınan not, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Başarılı sayılmak
için sınavlardan birinden 60 (altmış) not almak yeterlidir.

f) Mazeret sınavı: Fakülte yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sı-
navlar için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için, mazeret sınavı açılmaz. Mazeret
sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, dekanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu
sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar.
Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden
fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını her-
hangi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi gereklidir. Mazeret bel-
gelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde dekanlığa verilmesi zorunludur.
Sağlık mazereti fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde
herhangi bir dersin sınavına giremez.

Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim

yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir.
(2) Ders başarı notu; ara sınavların ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl/yıl sonu veya bü-

tünleme sınavının % 60’nın toplanması sonucunda elde edilen nottur.
(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olup, sınavlarda başarı

için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır.
(4) Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az

60 olması gereklidir.
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Değerlendirme
MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal

puan ile ilan edilir. Öğrencilere buçuklu not verilmez, buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Öğ-
rencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna ve katsayılara
karşılık gelen puan aralıkları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a) Geçer notlar şunlardır:
Başarı Notu (Sayıyla) Başarı Harf Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı

90-100 AA 4,00 Geçer
85-89 BA 3,50 Geçer
75-84 BB 3,00 Geçer
70-74 CB 2,50 Geçer
60-69 CC 2,00 Geçer
0-59 DC 1,50 Geçmez

Sınavın geçerliliği
MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken veya alın-
maması gereken bir dersin sınavına girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal
edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç

üç iş günü içinde maddi hata sebebiyle sınav sonuçlarına dekanlığa başvurarak itiraz edebilirler.
İtiraz, ilgili öğretim elemanının tetkikinden sonra, fakülte yönetim kurulunda değerlendirilir.
Fakülte yönetim kurulunun konuya ilişkin kararı yedi gün içinde öğrenciye bildirilir.

Sınav evrakının saklanması
MADDE 25 – (1) Her türlü sınav evrakı, ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile

saklanır.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilan

edilir. Sınav sonuçları dekanlığın belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda ke-
sinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları 

ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve fakültedeki eğitim-öğretim

programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.
(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin

kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.
(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları

ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş ol-
ması zorunludur.

(4) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci deği-
şim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Se-
natoca belirlenir.
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(5) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli olan yıllık en az
60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

Diplomalar
MADDE 28 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Diş hekimliği temel bilimleri ön lisans diploması: İlk dört yarıyılın (2 yılın) tüm

programlarını başarı ile tamamlayanlara verilir.
b) Diş hekimliği yüksek lisans diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün

dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırla-
nıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

Yatay geçişler
MADDE 29 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrul-

tusunda; mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.
Değişim programları
MADDE 30 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

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

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

Kayıt dondurma
MADDE 31– (1) Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularını dekanlığa yaparlar. Bu baş-

vurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavları başladıktan sonra
kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

(2) Öğrencilerin iki yarıyıl (1 eğitim-öğretim yılı) kayıt dondurma hakkı vardır. Bu sü-
reler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınav-
lara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılır.
(4) Kayıt dondurma durumunda, katkı payına ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuata

göre yapılır.
(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde

dondurulabilir:
a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla il-

gili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,
d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler

dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,
e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri

nedenlerin ortaya çıkması.
(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yenileyerek öğre-

nimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
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(7) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Tebligat, Disiplin, Harçlar, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese yapılmak veya fakültede öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış olur.
(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu dekanlığa di-

lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine
geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Giyim ve genel görünüş
MADDE 33 – (1) Öğrencinin genel görünüm ve giyinişi; diş hekimliği fakültesi ile diş

hekimliği mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır ve bu konuda öğrenci ilgili mevzuata uy-
mak zorundadır.

Disiplin
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince; disiplin işlemlerinde Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Harçlar
MADDE 35 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla belirlenecek öğ-

renim harçları ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Herhangi bir nedenle
kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez. Bu konuda öğrenim harç-
ları ile ilgili yasal mevzuat öncelikli olarak uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 36 – (1) Öğrenciler fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.
Öğrenci başvuruları
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin her türlü dilek ve şikâyetlerine ilişkin başvurular de-

kanlığa yapılır.
Kayıt sildirme
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, dekanlığa bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebi-

lirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
İlişik kesme
MADDE 39 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olarak fakülteden

ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üni-
versitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 12/6/1989 tarihli ve 20193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Sınav ve Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Gazi Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma Birimleri: Merkezin araştırma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Gazi Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; gıda analizleri alanında Üniversiteye bağlı fakülte/

yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uy-

gulama imkanı sunmak, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tü-

kettiği gıdaların analizini yapmak, gıda araştırmalarında yeni teknolojileri uygulamak, yurt içi

ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmek ve ülkemizde

gıda analizlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gıda analizleri alanındaki analizleri ve teknikleri yüksek kalite düzeyine ulaştırmak

için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kalite düzeyinin devamlılığını sağlamak.

b) Kamu/özel, ulusal/uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği yapmak sure-

tiyle gıda analizleri alanında ortak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yapmak, uygulamak

ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak, çalışmalar sonucunda veri bankası ve

dokümantasyon merkezi oluşturmak, sonuçları bilimsel yayınlara dönüştürmek.

c) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ver-

mek, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerekti-

ğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

ç) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda düzenlenen uluslararası ve ulusal et-

kinliklere katılmak.

d) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda toplumu ve ka-

muoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve üretime

uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle bölge, ülke ve dünya gıda endüstrisinin gelişimine

yardımcı olmak, özel sektörden gelecek talepler doğrultusunda bilimsel ve teknik destek ver-

mek.

f) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları

yapmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür

çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak görevden ayrılması halinde mü-

dür yardımcılarından biri göreve vekalet eder. Geçici görevden ayrılmanın altı ayı geçmesi ha-

linde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını yardımcıları ile birlikte

uygulamak.
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c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin uygulama ve araştırma alanlarındaki imkanların uyumlu ve ekonomik bi-

çimde kullanılmasından, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında her türlü
destek ve koordinasyonun sağlanmasından ve Merkezle ilgili diğer hizmetlerin yerine getiril-
mesinden sorumlu olmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak, gündemi hazırlamak, toplantıları
yönetmek.

f) Üniversite içerisinden veya dışından merkezde görev yapacak, akademik, idari ve
teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe ilet-
mek.

g) Müdür yardımcılarının haklı sebeplerle görevden alınmaları için Rektöre öneride
bulunmak.

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp
yürütülmediğini denetlemek.

ı) Yeni proje kaynakları geliştirmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversitedeki
konuyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, Türkiye’deki üniversiteler, enstitüler, araştırma mer-
kezleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş yabancı üniversitelerde
görevli öğretim elemanları ile gıda analizleri alanında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı
özel sektör kuruluşlarında çalışan kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye
olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendi-
rilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ve gerekli
olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Bir yıl içinde iki
olağan toplantıya katılmayan üye görevinden ayrılmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili çalışmaları düzenlemek, kararlar almak ve alınan ka-

rarların yürütülmesini sağlamak.
b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu

değerlendirmek, Rektöre sunmak.
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek, Rektöre sunmak.
ç) İlgili diğer mevzuatla Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, gıda analizleri ala-

nında uzmanlıkları ile tanınan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilen onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev
süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Müdürün önerisi ve Danışma
Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışında konu ile ilgili, beceri ve deneyim sahibi
kişilerde görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) İstişari nitelikte kararlar alan Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma birimleri
MADDE 13 – (1) Farklı bilim dallarında görev yapan öğretim elemanlarının, yeni pro-

jelerin gereklerine uygun olarak koordinasyon içinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde
bulunmasını sağlamak için, uzmanlık gerektiren konularda, geçici veya daimi olarak faaliyette
bulunmak üzere araştırma birimleri oluşturulur.

(2) Merkezde bir araştırma birimi kurulmasına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu
karar verir. Geçici araştırma birimlerinin görev süresi Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Araştırma birimlerinde, Merkezin personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarında ya da
gıda analizleri konusunda faaliyet gösteren özel sektör kurumlarında çalışan Müdürün belirle-
diği personel görev yapar.

(4) Araştırma birimleri, Müdür tarafından Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak
yönetilir.

Araştırma birimlerinin görevleri
MADDE 14 – (1) Araştırma birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri,

Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde uygulama ve araştırma faali-
yetlerinde bulunmak.

b) İlgili uygulama ve araştırma alanlarındaki mevcut faaliyetleri etik ve bilimsel kurallar
çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek.

c) Diğer araştırma birimleriyle koordinasyon halinde faaliyet göstermek.
ç) Uygulama ve araştırma alanları ile ilgili bilimsel eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak, ders ve seminerler vermek,
bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde

yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürü-

tülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük): Dönem 6 öğrencilerinin klinik becerilerini ge-

liştirmek için aldıkları eğitimi,

b) AKTS (ECTS): Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğren-

cilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan

bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Başkoordinatör: Eğitim-öğretimde dönemler arası koordinasyonun sağlanmasından

sorumlu öğretim üyesini,

ç) Bütünleyici (Entegre) Sistem: Konular arasında bütünlük ve uyum esasını gözeten

eğitim sistemini,

d) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders Grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak değerlendirilen dersleri,

f) Ders Kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik

ve uygulamalı derslerin bütününü,

g) Dönem: Bir ders yılını tanımlayan en az otuziki haftalık süreci,

ğ) Dönem Koordinatörü: Bir dönemde ders kurulları veya stajlar arasında koordinas-

yonun sağlanmasından sorumlu öğretim elemanını,

h) Eğitim Komisyonu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,

ı) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) İnteraktif Eğitim: Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olarak yer aldığı eğitim yöntem-

lerini,

j) Koordinatörler Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler

Kurulunu,

k) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ): Problem çözme, araştırma yapma ve olgu tabanlı

öğrenmeyi içeren eğitim yöntemini,

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 23 Eylül 2013 – Sayı : 28774

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



l) Rektörlük: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
n) Staj: Bir alanda yürütülen teorik ve uygulamalı dersler ile klinik uygulamaların ta-

mamını,
o) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ö) Yatay Geçiş: Eşdeğer eğitim programı uygulayan fakülteler arasındaki öğrenci geçişini,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

İlk kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre tam zamanlı öğ-
renci kabul edilir. Kayıt tarihleri Rektörlükçe belirlenerek ilan edilir. Kayıt işlemlerini belirle-
nen tarihlerde tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir.

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanılarak işlem yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır:
a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen hü-
kümlere ve Senato kararlarına uygun olmak.

b) Yurtdışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü bel-
gelemek.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, Yükseköğretim Kurulunun mevcut
mevzuatı ve Senatonun konuyla ilgili kararları çerçevesinde yapılır.

Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti

MADDE 7 – (1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk iki
hafta içinde muafiyet isteği ile başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin son iki yıl içinde başarılı
olduğu ders, ders kurulu ve stajlar için yapılabilir. Fakülte Kurulu ders, ders kurulu ve stajların
içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için
her eğitim-öğretim dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek
zorunludur. Öğrenim harcı yatırması gerekenler tarafından öğrenim harcının zamanında yatı-
rılmaması durumunda kayıt yenilenmez; o dönemin derslerine ve sınavlarına girme hakkı ve-
rilmez. Kayıt yenilenmeyen dönem eğitim süresinden sayılır. Bu süre içinde kayıtlarını yeni-
lemeyen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenlerin kaydı idarece
uygun görülen tarihte yapılır.
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Eğitim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı dil (İngilizce) yeterliği almış

öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen prog-

ramlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönet-

melik hükümlerine veya Senato esaslarına göre düzenlenir. Senato kararı ve yürürlükteki hü-

kümler doğrultusunda bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) ya

da 5500 saatlik teorik ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir dönemde mesleki derslerin tama-

mında başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edemez.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi azami eğitim süre-

sinden sayılır. Azami eğitim süresi dokuz yıldır.

Dönem süreleri

MADDE 11 – (1) Bir dönem en az otuziki hafta ya da 1000 saatlik eğitim-öğretim sü-

resini kapsar. Eğitim-öğretim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Kurulu kararı

ve Senatonun onayı ile belirlenir. Dönem 6’da eğitim-öğretim elliiki haftalık bir süreyi kapsar.

(2) Öğrenciler tatil dönemlerinde Fakülte Yönetim Kurulunun planlaması doğrultusunda

Fakültede stajlar alabilirler.

Eğitim-öğretim sistemi

MADDE 12 – (1) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitim siste-

minde, vücuttaki organ sistemlerinin dersleri (teorik ve uygulama) ilgili disiplinlerce topluca

verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu olarak ele alınır. Ders kuruluna temel oluşturan

vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, aynı sınıfta organ sisteminin

multidisipliner verilmesi temel amaçtır. Entegre tıp eğitimi sistemi gereği, öğrenci ölçme ve

değerlendirmesinde entegre derslerin yürütüldüğü ders kurulunun bütününden başarı esas alınır.

(2) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları yer almaktadır.

(3) 4, 5 ve 6 ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Bu sınıflarda; öğrencilerin

tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi

yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak

uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerileri yeterli düzeyde uygu-

layabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum

ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik derslerin ve uygulamaların yürütüldüğü stajlar

yer almaktadır.

(4) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı (laboratuar, sözlü, atölye çalışmaları, proje, tıp

sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar) dersler şeklinde olabilir. Dersler zorunlu

ve/veya seçmeli olabilir.

(5) Ayrıca İnteraktif, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ve güncel eğitim yöntemleri de

kullanılabilir.
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Eğitim-öğretim programı ve yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Eğitim Komisyonu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı

başkanlığında dekan tarafından üç yıl için atanan en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon eği-
tim-öğretimin planlaması ile ilgili çalışmalar yapar. Gerekli hallerde öğrenci temsilcisi davet
edilir.

(2) Koordinatörler Kurulu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlı-
ğında başkoordinatör, dönem koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul eğitim-öğ-
retimi uyum içerisinde yürütür. Kurul üyeleri Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için ata-
nır.

(3) Komisyon ve kurul üyelerinin görev süreleri Dekanın görev süresinin sona ermesi
ile biter. Görevinden ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler atanır.

(4) Bu kurul bir sonraki dönemin eğitim-öğretim planı ve programı ile akademik tak-
vimi hazırlar. Bu program eğitim komisyonunun görüşü ile Fakülte Kurulu ve Senato’nun ona-
yına sunulur.

(5) Her anabilim dalında bir öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı tarafından staj so-
rumlusu olarak görevlendirilir. Staj sorumlusu dönem koordinatörleri ile işbirliği içinde staj
programının uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(6) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite gü-
vencesi uygulamaları ile eğitim ve öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim
Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Devam, İzin ve Mazeretler

Mesleki dersler
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda

yer alan tıp mesleği ile ilgili derslerdir.
Diğer dersler
MADDE 15 – (1) Diğer dersler, mesleki dersler dışında kalan ve yükseköğretim mev-

zuatında belirtilen derslerdir.
(2) Güncel tıp eğitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek dışı seçmeli

dersler verilebilir.
(3) İlk kayıtta temel İngilizce muafiyet sınavı Rektörlükçe yapılır ve başarılı olan öğ-

renciler bu dersten muafiyet hakkı kazanır.
Devamla ilgili kurallar
MADDE 16 – (1) Devamla ilgili kurallar aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Dönem 1, 2, 3’te bir ders kurulunun yüzde yirmisinden fazlasına mazeretsiz olarak

devam etmeyen öğrenci sınav hakkını kaybeder.
b) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dönemin yüzde yirmisinden fazlasına devam

etmeyen öğrenci dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınavlarına giremez; bu süre
mazeretsizse eğitim süresinden sayılır, mazeretliyse eğitim süresinden sayılmaz.

c) Dönem 4 ve 5’te mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden faz-
lasına devam etmeyen öğrenci staj sonu ve staj sonu bütünleme sınav hakkını kaybeder.

ç) Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına
devam etmeyen öğrenci stajdan başarısız sayılır.
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İzin

MADDE 17 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencilere; haklı ve geçerli nedenler veya

öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğ-

ması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verebilir. Bu izin akademik yıl

başlamadan önce istenir ve bu süre kanuni eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrenci ilgili anabilim dalının staj içeriğini değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim

Kurulunun onayı ile yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim-öğretim kurumlarında staj yapabilir.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Kayıt yenileme, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yük-

seköğretim Kurulunun belirlediği bir mazeret nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları

saklı tutulur ve kaybettiği süre yasal eğitim-öğretim süresine eklenir.

(2) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, tıp fakültesi hastanesinden veya

bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte

Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, uygun görü-

lürse, mazereti bitmeden derslere girebilir. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci rapor süresince

sınavlara giremez.

(3) Mazeretlerle ilgili başvurular, sağlık raporunun başlangıcından itibaren en geç bir

hafta içinde Dekanlığa yapılmalıdır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini

kabul veya reddedebilir.

(4) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan veya tecil

hakkı kaldırılarak silâh altına alınan öğrencilerin öğrenim hakları saklı tutulur. Öğrencinin ma-

zeretin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde Dekanlığa başvuru yapması zorunludur.

Danışman

MADDE 19 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çö-

zümünde yardımcı olmak amacıyla, her ders yılı için fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan-

lıkça bir danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Notlar

Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar

MADDE 20 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulunun

son dersinden en geç üç gün sonra yapılır.

b) Dönem sonu genel sınavı: Her dönemin sonunda yapılan bütün ders kurullarını kap-

sayan sınavdır. Mazeret sınavı hariç, son ders kurulu sınavından en geç yirmibir gün sonra ya-

pılır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu genel sınavında başarısız olan ve bu sı-

nava girmeyen öğrenciler için dönem sonu genel sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılan

sınavdır.
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ç) Diğer derslerin sınavları: Mesleki dersler dışında kalan derslerin sınavları dönem

koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavı dönem sonu sı-

navından en geç yirmibir gün sonra yapılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte

Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sı-

navının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlık tarafından belirlenen

tarihte yapılır. Dönem sonu  ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye ça-

lışmaları, proje ödevi ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre

birlikte değerlendirilir.

g) Uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı sınava girmeyen

öğrenci teorik sınava alınmaz.

ğ) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında di-

siplin soruşturması açılır.

h) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.

ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar

MADDE 21 – (1) Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Dönem 4’te ve 5’teki staj sonu

sınavları yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

b) Staj sonu bütünleme sınavı: Dönem 4 ve 5’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan

öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları dönem koordinatör-

lerince belirlenen tarihlerde yapılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olmayan öğ-

rencilere süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı

verilir. Bu tekrarlarda da devam zorunluluğu vardır.

c) Mazereti kabul edilen öğrenci, yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavla-

rının birisinde mazeret sınavı hakkını kullanabilir.

ç) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye ça-

lışmaları, proje ödevi ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

d) İçinde bulunulan dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan

üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan

ve bütünlemeye kalan öğrenciler, süreler elverdiği takdirde, sınıf sonu bütünleme sınavını bek-

lemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak

kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirile-

bilirler. Ayrıca, öğrencinin yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarından birisine

de katılabilirler.
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e) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında di-
siplin soruşturması açılır.

f) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.
g) Stajların teorik ve/veya uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte de-

ğerlendirilir.
ğ) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
Dönem 6 öğrencilerinin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin dönem 6 notu, stajlara devamları, klinik, poliklinik, la-

boratuar, saha çalışmaları, seminer ve toplantılara katılımları gibi uygulamalar değerlendirilerek
ilgili stajların sorumluları tarafından verilir.

(2) Stajdan başarılı olunmaması durumunda ilgili staj tekrar edilir.
(3) Dönem 6 öğrencilerinin stajlarıyla ilgili çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim

Kurulunca belirlenir.
Ders kurulu, staj, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme notu hesaplanması
MADDE 23 – (1) Bir sınavdaki ders ve ders gruplarının her birinden alınan puanların

toplamı o sınavın notunu belirler.
Notlar
MADDE 24 – (1) Notlar yüz üzerinden alınan puana göre düzenlenir. Altmış ve üzeri

puan alan öğrenci başarılı, altmışın altında puan alan öğrenci başarısız sayılır.
(2) Ders kurullarından alınan notların toplamı, toplam sınav sayısına bölünerek dönem

ortalama puanı hesaplanır. Bu puanın yüzde altmışı ile dönem sonu genel sınav puanının yüzde
kırkının toplamı dönem notudur. Dönem notu 60 ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın altında
olan öğrenci ise başarısız sayılır. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri
bir üst tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamamlanır.

(3) Dönem notu başarısız olanlar ve dönem sonu genel sınavına girmeyenler dönem
sonu bütünleme sınavına alınır. Bu sınavda elde edilen puanın yüzde kırkı ile dönem ortalama
puanının yüzde altmışı toplanarak dönem notu hesaplanır. Dönem notu 60 ve üzerinde olan
öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır.

(4) Dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenci isterse
dönem sonu genel sınavına girmeyebilir. Bu durumda ders kurulları not ortalaması dönem no-
tudur.

(5) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki
şekildedir:

Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 AA 4.00
85-94 BA 3.50
75-84 BB 3.00
65-74 CB 2.50
60-64 CC 2.00
50-59 FD 1.00
0-49 FF 0.00
(6) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf

olunan dersler (M) ile tanımlanır.
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Dönem ve staj tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te dönem notu, Dönem 4, 5 ve 6’da staj notu FD ve

FF olan öğrenci ilgili dönemi veya stajı tekrarlar.

(2) Diğer derslerden başarısız olan öğrenci bir üst döneme devam edebilir. Bu dersler-

den başarılı olamayan veya karşılığı olan kredileri tamamlayamayan öğrenci mezun olamaz.

Derslerin kredisi

MADDE 26 – (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuar, atölye,

klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi eğitim

öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Sınav notuna itiraz ve ilan

MADDE 27 – (1) Fakülte ilan panolarına asılan ve fakülte internet sayfasına konulan

her türlü duyuru ve ilan tebligat yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarına sadece maddi hata

gerekçesiyle itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü

içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Başvurular yedi iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi

hata tespit edilirse Dönem Koordinatörü gerekli düzeltmeleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin

Diplomalar

MADDE 28 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere aşağıda belirtilen

diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 tarihli

ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-

mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süre-

sini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere

Geçici Mezuniyet Belgesi verilebilir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; mesleki derslerin tamamının ve diğer

derslerin zorunlu olanlarının dönem sonu ve staj sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak

hesaplanır. Eşitlik durumunda doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır.

(2) Normal süreler içinde mezun olan ve disiplin cezası almayan öğrencilerden mezu-

niyet not ortalaması 3.51-4.00 arasında olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, 3.01-3.50 arasında

olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Bu durum transkriptte gösterilir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla

Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,

b) İsteği ile kaydını sildirmek,
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c) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nede-

niyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla be-

lirlenmesi),

ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,

d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler, dekanlığa başvururlar. Kaydı si-

linen öğrenci, istediği takdirde, Üniversiteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri ala-

bilir. Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3)  Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya

mezun olmak suretiyle Fakülteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki ken-

dilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yap-

maları gerekir.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İş-

leri ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık

olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine

tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli

ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Eylül 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28774 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
 Hasdal/İSTANBUL 
ESAS NO : 2013/345 
KARAR NO : 2013/93 
İzin tecavüzü suçundan sanık İsmail ve Menekşe oğ.1982 D.lu, Isparta Sütçüler İbişler 

Ky.Nfs.Kyt.lı Süleyman KIZILTAŞ hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 26.03.2013 gün 
ve 2013/345-93 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Süleyman KIZILTAŞ hakkındaki Askeri Mahkememizin 26.06.2009 tarih ve 
2009/574-474 Esas ve Karar sayılı sanığın neticeten BEŞ AY hapis cezası ile cezalandırılmasına 
ve çavuş rütbesinin geri alınmasına ilişkin hükmünün sanık lehine uyarlanarak; 

"Sanık Mu. Çvş. Süleyman KIZILTAŞ'ın 07.09.2007-09.10.2007 tarihleri arasında izin 
tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan 66/1-b maddesi uyarınca BİR YIL 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı haftalık süre içerisinde kendiliğinden birliğine katılmış olması nedeni ile 
As.C.K.'nun 73. maddesi uyarınca cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın suçunu ikrarı ve duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul 
edildiğinden T.C.K.'nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 
NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA. 

As.C.K'nun 71 nci maddesi uyarınca sanığın Çavuş RÜTBESİNİN GERİ ALINMASINA, 
5271 Sayılı C.M.K.'nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş 

olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 
çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.’nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 
cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 
belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 
yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nun 231/10 ncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 
bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 
takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 
verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 
kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 
BİLDİRİLMESİNE" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen 
adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 
maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 7346 
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Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/134 

Karar No : 2013/160 

Karar Tarihi : 21 Haziran 2013 

Suç : İZİN TECAVÜZÜ 

Sanık : Mehmet Cuma KELEŞ - Ahmet -Nuray oğlu, 1975 D.lu, Hatay, 

Kırıkhan, Gündüz Mah.si Nüf. Kyt. Anıtkabir K.lığında terhisli,  

  TC: 34246564408 

Hüküm Özeti : 

Hükümlünün 27.05.2001 -03.06.2010 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit 

görüldüğünden, As.C.K.nun 66/1-b maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5237 sayılı TCK.nun 62/1'inci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim 

yapılarak ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında CMK.nın 231'inci maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması müessesesi ile TCK.nun 50 nci maddesinde düzenlenen kısa süreli hapis cezasına 

seçenek yaptırımlar ve TCK.nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi 

müesseselerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA, 

Hükümlünün 03.06.2010 - 04.06.2010 tarihleri arasında yolda ve gözlem altında geçirdiği 

süreler ile 04.06.2010 -16.09.2010 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı 

TCK.nun 63. müddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA, 

Temyizi kabil olmak üzere hükümlünün yokluğunda, hükümlü müdafiinin yüzüne karşı 

karar verilmiş, (353 Sayılı Kanununun 254, 196,197 205,209 ve 212'inci maddeleri uyarınca 

hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda 

verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek 

suretiyle kararı temyiz edebilecekleri, Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu 

hususta bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz 

edebilecekleri, ayrıca en yakın Askeri Mahkeme veya Adliye Mahkemesine müracaat etmek 

suretiyle de kanun yoluna başvurabilecekleri, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik 

komutanlığına veya askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve 

tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla da kararın 

temyiz edebileceği) bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ 

edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen 

hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat 

yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 7628 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF KAYNAKLI-TALAŞLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/130718 

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 : 4 kalem vagon muhtelif kaynaklı-talaşlı imalat 

malzemeleri teknik şartname ve resme göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 10/10/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

10/10/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma 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. 7849/1-1 

————— 
LOKOMOTİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR 

İhale Kayıt Numarası : 2013/130740 

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 : 5 kalem Lokomotif Muhtelif Basamakları; imalat 

malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik 

şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1 sertifikasına 

sahip firmalara fason olarak imal ettirilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/10/2013 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

09/10/2013 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma 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. 7850/1-1 
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BASKILI ATLET POŞET ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg küçük boy, 1.500 Kg orta boy, 

2.500 Kg. büyük boy ve 1.500 Kg. battal boy baskılı atlet poşeti, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 02.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7934/1-1 

————— 

ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde 

görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 02.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Kristal Bardak 700.000 Adet 

Köpük Tabak 200.000 Adet 

Z Peçete 50 Koli 

Servis Peçete 50 Koli 

Ameliyat Eldiveni 250 Paket 

Çöp Poşeti (Muhtelif Ebatlarda) 250 Kilo 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7935/1-1 

————— 

SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 300 (Üçyüz) çuval simitlik un alımı, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 02.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 7936/1-1 
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14.000 TON 0-8 MM ; 5.000 TON 8-16 MM VE 15.000 TON  

16-32 MM AGREGA SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/130714 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 14.000 ton 0-8 mm ; 5.000 ton 8-16 mm ve 15.000 ton 16-32 mm (± % 20 

Toleranslı) olmak üzere TOPLAM: 34.000 Ton AGREGA (Teknik Şartnameye göre) satın 

alınacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 22/10/2013 günü saat 14:30'a kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- TR230001500158007282440204 

4 - KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7866/1-1 

—— • —— 
HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No:1 

SİVAS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında 

bulunan 33.914 adet hurda beton travers için (33.914 x 0,80 Krş/Adet) toplam 27.131,00 TL 

muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile satış yapılacaktır. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu. 

b) Tarih ve Saati : 03/10/2013 10:00 

4 - Şartnameler TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu 

Bürosundan KDV Dahil 10,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler 

şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

5 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat 

verilecektir. 

6 - TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte 

serbesttir. 

Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 7926/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetim Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar donanım malzemesinin 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 Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (140.-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 şartnamesi, Ofis tip 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, 04/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma 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 teknik şartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7939/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde münhal bulunan ve aşağıda alım 

yapılacak İl Müdürlüğü, adedi, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen (17) adet Avukat kadrosuna 

atama yapılmak üzere sınavla personel alınacaktır. 

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ SAYISI SINIFI UNVANI DERECESİ 

ADANA 1 AH Avukat 9 

ANKARA 1 AH Avukat 9 

ANTALYA 1 AH Avukat 9 

BURSA 1 AH Avukat 9 

DENİZLİ 1 AH Avukat 9 

DİYARBAKIR 1 AH Avukat 9 

ERZURUM 1 AH Avukat 9 

GAZİANTEP 1 AH Avukat 9 

İSTANBUL 1 AH Avukat 9 

İZMİR 1 AH Avukat 9 

KAYSERİ 1 AH Avukat 9 

KOCAELİ 1 AH Avukat 9 

SAMSUN 1 AH Avukat 9 

TEKİRDAĞ 1 AH Avukat 9 

TRABZON 1 AH Avukat 9 

VAN 1 AH Avukat 9 

ZONGULDAK 1 AH Avukat 9 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,  

4) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI  

1) Başvurular, 07 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız internet 

sitesinde (www.sanayi.gov.tr) veya (http://personel.sanayi.gov.tr) yayınlanan “Avukatlık Sınavı 

Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların fotoğraflarını, 
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mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik 

belgesini) ve avukatlık ruhsatnamelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri 

zorunludur. 

2) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun 

olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların 

başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

3) Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir. Birden fazla il tercih eden 

adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav, 

çoktan seçmeli test usulünde tek oturum halinde 02 Kasım 2013 tarihinde Ankara’ da 

yapılacaktır. 

2) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati, sınav 

tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru 

panosunda ilan edilecektir. 

3) Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; il bazında 

kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak 

(KPSS)P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki 

aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

4) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde kendi 

adlarına düzenlenerek e-posta adreslerine gönderilecek olan "Sınav Kimlik Belgesi” nin bir 

çıktısını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.  

5) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar 

sınava alınmayacaklardır.  

6) Yazılı sınav konuları; 

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk 

Muhakemeleri Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza 

Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Memur Hukuku, İmar Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, 

Kabahatler Hukuku. 

7) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda başarılı 

sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavdan yetmiş ve üzerinde puan almış 

olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

- Yazılı sınavda başarılı olanlardan il bazında yazılı sınav puanı en yüksek olandan 

başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dâhil 

olmak üzere il bazında atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava katılmaya 

hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinden en az yirmi 

gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.  
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- Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından; 

a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.  

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. 

- Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak, giriş sınavı başarı puanı belirlenecek 

ve il bazında en yüksek not alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav 

puanlarının eşit olması durumunda (KPSS)P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu 

sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar 

yedek aday belirlenerek giriş sınavını il bazında asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık 

internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen 

yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır. 

- Adayların, Avukatlık kadrosuna atanmaları giriş sınavı başarı sıralamasına göre 

yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay 

geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı 

yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaktır. 

- Giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.  

D) DİĞER HUSUSLAR 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları 

kurumlarına bildirilecektir. 

E) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı 

olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Komisyonu tarafından 

değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. 

Kamuoyuna duyurulur.  

Sınavla ilgili olarak; 

(0312) 201 57 08  

(0312) 201 57 48 

(0312) 201 57 12 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir. 

 7940/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCILARI ALINACAKTIR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve 

İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi 

aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 

yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan 

yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır. 

 

Görev Yeri Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı 

Genel Müdürlük GİH 
Müfettiş 

Yardımcısı 
7 10 

 

A - Sınava katılabilmek için; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip 

olmak, 

2 - Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3 - 01.01.2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 

4 - Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak, 

5 - En son müracaat tarihi olan 01.11.2013 günü itibariyle geçerli olan 18/3/2002 tarihli 

ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa 

Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre Kamu 

Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS) KPSSP39-40 puan türlerinin birinden 80 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına 

göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak.(10x20=200’üncü aday 

ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir. ) 

6 - 2012 yılı KPSS yabancı dil test sınavı doğru cevap sayısının en az 40 olması ve/veya 

2012 yılı KPDS ve 2013 YDS sonucunda en az 70 puan almış olmak. 

7 - Sınava girmek isteyenler Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından temin edilecek veya 

27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 

22’deki form doldurulacak ve buna; 

a) 4 adet vesikalık fotoğraf, 

b) Mezuniyet Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği, 

c)  KPSS, KPDS ve YDS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği, 

eklenecektir. 

8 - Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve 

girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler. 

9 - Adaylar, Bayındır 1 Sokak No. 3 Kızılay/ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir. 

10 - En son müracaat tarihi 01.11.2013 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

11 - Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 11-15 Kasım 2013 tarihleri arasında mesai saatleri 

sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan 

aday sınava alınmayacaktır. 

12 - Yarışma Sınavı 16.11.2013 tarihinde yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve 

saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik 

ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi www.vgm.gov.tr internet adresinde de 

ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla 

bildirilerek sözlü yarışma sınava davet edileceklerdir. 
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13 - Sınavda uyulacak esaslar www.vgm.gov.tr  internet adresinden yayınlanacaktır. 

B - Sınav Konuları : 

A-) Muhasebe 

a - Genel Muhasebe b-Şirketler Muhasebesi c- Envanter ve Bilanço d- Bilanço Analizi ve 

Teknikleri e- Ticari Hesap 

B-) İktisat 

a - Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir 

c- İşletme İktisadi d- Planlama e- Uluslar arası İktisat, Türkiye Ekonomisi 

C-) Maliye 

a - Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası b- Türk Vergi Kanunlarının Esasları, 

Tatbikatı c- Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler 

D-) Hukuk 

a - Anayasa Hukuku : Genel Esaslar b- İdare Hukuku : Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari 

Yargının Teşekkülü c- Medeni Hukuk : Genel Esaslar, Ayni haklar(Eşya Hukuku), Miras ve 

Vakıflar d- Borçlar Hukuku : Genel Esaslar e- Ticaret Hukuku : Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak 

f- Ceza Hukuku : Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler g- Ceza 

Muhakemeleri Usulü Hukuku : Genel Esaslar h- İcra-İflas Hukuku 

E-) Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır. 

İlan olunur. 7813/1-1 

—— • —— 
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili 

yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre 

değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate 

alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-

olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür." 

"Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi'nin web sayfasında 

(http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan 

""Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin 

Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel 

Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir." 

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET 

Tıp Fakültesi           

  Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 2 1 

Mimarlık Fakültesi           

  Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Doçent 2 1 

Sağlık Yüksekokulu           

  Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 2 1 

 7835/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

85255 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 20.08.2013 tarih ve 

578/1618 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.09.2013 tarih ve 2425/5200 sayılı 

kararlarıyla onaylanmıştır. 23.09.2013 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19.maddesi gereğince 

1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 

85255Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Eryaman Mahallesi : 45794 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller.  

İlgililere ilanen duyurulur. 7922/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/77537 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Siirt İl Jandarma Komutanlığı İl/İlçe Siirt/Merkez 

Adresi Cengiz Topel Mahallesi Merkez/Siirt Tel-Faks 0 484 223 11 77 – 0 484 223 18 26 

Posta Kodu 56800 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Saadet Yıldız  

Adresi 

Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

Nu: 64 Eruh/Siirt 

 

T.C. Kimlik No. 21752609822  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Siirt Ticaret Sicil Memurluğu  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Eruh/119  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7937/1/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/20397 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi Hacılarkırı Bornova/İzmir Tel-Faks 0 232 479 48 06 

Posta Kodu 35090 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Samsun Akın Rejenere Kauçuk ve 

Lastik Ayakkabı Limited Şirketi 
Mustafa Akın 

Adresi 

Samsun Organize Sanayi Bölgesi 

Sakarya Caddesi Nu: 9 

Tekkekköy/Samsun 

Samsun Organize Sanayi Bölgesi 

Sakarya Caddesi  Nu: 9 

Tekkeköy/Samsun 

T.C. Kimlik No.  21758561094 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7420035662  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 76-Tekkeköy  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7937/2/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/30259 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 
İstanbul Yolu 12’nci Km. 

Güvercinlik/Ankara 
Tel-Faks 0 312 456 56 35 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hacıbayramoğlu Tavukçuluk ve 

Ambalaj Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi 

Necdet Hacıbayramoğlu 

Adresi 
Organize Sanayi Bölgesi 5’nci 

Cadde Nu: 13 Şabanözü/Çankırı 

Organize Sanayi Bölgesi 5’nci 

Cadde Nu: 13 Şabanözü/Çankırı 

T.C. Kimlik No.  29770382604 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4540510435  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çankırı Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 132-Şabanözü  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7937/3/1-1 
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Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/21701 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe Ankara/Etimesgut 

Adresi 
İstanbul Yolu 12’nci Km. 

Güvercinlik/Ankara 
Tel-Faks 0 312 456 56 35 

Posta Kodu 06377 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Karmetal İnşaat Taahhüt 

Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve 

Dış Ticaret Anonim Şirketi 

Didar Bayramoğlu 

Adresi 

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

İsteks San. Sit. D-3 Blok Nu: 14/1 

Başakşehir/İstanbul 

İkitelli Organize Sanayi  Bölgesi 

İsteks San. Sit. D-3 Blok Nu: 14/1 

Başakşehir/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  44059828932 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5260088956  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 393335  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7937/4/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj

Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

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

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




