
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 48. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/11/2004 tarihli ve 25647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçe-
şehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 4 – BAUSEM 1 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak aşağıdaki faali-
yetleri gerçekleştirir.

a) Genel katılıma açık eğitimler (Sertifika programları ve atölyeler),
b) Firmalara özel programlar,
c) Meslek edindirme kursları,
ç) Online programlar (e-learning).”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan

“BÜSEM” ibareleri “BAUSEM” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/11/2004 25647

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/7/2013 28701

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Temmuz 2016
CUMARTESİ

Sayı : 29765



Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci

fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fık-

rasına (e) bendi eklenmiştir.

“b) I, II ve III üncü dönemlerde bir ders veya ders kurulundaki teorik derslerin %20’sine

mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurulu ve dönem sonu final sınavına

alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.

c) I, II ve III üncü dönem için her dersin uygulamalı çalışmalarında devamsızlık maze-

retsiz olarak %20’yi geçtiği zaman, öğrenci o ders kurulunun pratik sınavlarına giremez.

ç) IV ve V inci dönem klinik stajlarında mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık

süresi o staj dönemindeki klinik uygulamaların %20’si ve teorik derslerin %20’sini aşanlar ile

klinik uygulamalardaki devamsızlık süresi %20'nin altında olsa bile anabilim dalının imkânları

ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayı-

larak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

“e) Devam ile ilgili kurallar bütün dersler, ders kurulları ve stajlar için geçerlidir. I, II

ve III üncü dönemde, devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle dönem tekrarı yapan öğrenci-

lerde devam zorunludur. IV ve V inci dönem stajlarda devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle

stajın tekrarlanması halinde de devam zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en

geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme

konulmaz.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile dönem sonu

sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğren-

cilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında dönem sonu sınavından alınan not yerine

bütünleme sınavından alınan not dikkate alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için, dö-

nem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60

olması gerekir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj sü-

resince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav

notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna; 100 puan üzerinden

değerlendirilip, %10 oranında olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri

tamamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar.

ç) Teorik sınavlar, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş ve Fakülte Kurulunun tanımla-

dığı yöntemlerden birisi kullanılarak, hem yazılı hem de sözlü sınav şeklinde düzenlenir. Teorik

ve sözlü sınav notu 100 puan üzerinden değerlendirilip, teorik sınav notu %40, sözlü sınav

notu ise %50 oranında staj sonu notuna katkıda bulunur. Teorik sınavdan 100 puan üzerinden

en az 50 puan alamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Sözlü sınav en az iki öğretim üyesi ta-

rafından gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı

fakültelerde yürütülecek lisans programlarına ilişkin eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygula-

nacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı fakülte-

lerde yürütülen lisans programlarındaki eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2012 28469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/8/2015 29438
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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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çift ana dal lisans programı: Kayıtlı olunan lisans programının yanı sıra, buna ek

olarak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans programını,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm

başkanının önerisi üzerine, dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilgili fakültesinin dekanını,

d) Fakülte kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilgili fakültesinin kurulunu,

e) Fakülte yönetim kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilgili fakültesinin yö-

netim kurulunu,

f) Fakülte: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ilgili fakültesini,

g) KGTÜ: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

ğ) KGTÜ kredisi: Ulusal kredi sistemi çerçevesinde belirlenen Konya Gıda ve Tarım

Üniversitesi kredisini,

h) Lisans programı: Kayıtlı olunan lisans programını,

ı) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Ortak program: Tüm lisans programı öğrencilerinin kendi lisans programlarına baş-

lamadan önce almaları gereken derslerden oluşan programı,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığını,

k) Öğrenci: Fakülteye kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Yan dal programı: Kayıtlı olunan ana dal lisans programının yanı sıra, diğer bir lisans

programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan ve ser-

tifika verilen programı,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve dersler

MADDE 5 – (1) Bir eğitim öğretim yılı her biri en az on dörder hafta olan iki yarıyıldan

oluşur. Birinci yarıyıl güz dönemi, ikinci yarıyıl ise bahar dönemi olarak adlandırılır. Senato,

gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi açabilir. Yaz öğretimi

ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen normal

öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine

eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında,

açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-

leri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elema-

nının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından

karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve varsa diğer kriterlerine ilişkin düzenle-

meler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Öğrenim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce ve Türkçedir.

Öğrenim dili yeterliliği

MADDE 7 – (1) KGTÜ İngilizce lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan mer-

kezi sınav ile kabul edilen tüm öğrenciler, ilkeleri Senato tarafından belirlenen İngilizce yeterlik

sınavına girerler. Bu sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen veya bu sınava girmeyen öğrenciler

ile Senato tarafından eş değerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden

yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyemeyen öğrenciler İngi-

lizce hazırlık sınıfına kayıt yaptırır.

(2) Öğrenim dili Türkçe olan programlara kabul edilen yabancı öğrencilerin Türkçe dil

yeterlikleri ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.

Lisans programları kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları Senato tarafından be-

lirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.

(2) Lisans programlarına, ÖSYM tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul kri-

terlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay/dikey geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğ-

renci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tara-

fından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından be-

lirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin Üniversite yurt

dışı öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, kayıt ve intibak

MADDE 9 – (1) KGTÜ lisans programlarına diğer yükseköğretim kurumlarından veya

KGTÜ’nün bir diğer lisans programından gelen yatay geçiş başvuruları, yatay geçiş yoluyla

öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslar ve

kontenjanlar çerçevesinde ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından değerlendirilir ve ilgili bi-

rimlerde ilan edilir.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yoluyla öğrenci

kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) KGTÜ ile eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından tanınan diğer

yükseköğretim kurumlarından KGTÜ’ye yatay geçiş başvurusu yapanların, ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

a) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenci, mevcut üniversitesine kayıt ol-

duğu yıldaki ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda aldığı yerleştirme puanı, KGTÜ'de

geçmek istediği lisans programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda; yatay

geçiş için KGTÜ’ye başvuru yapabilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden KGTÜ tara-

fından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece

belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyenler İngilizce yeterlik sınavından muaftır. İn-

gilizce muafiyeti sağlayamayan adayların, KGTÜ tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sı-

navından başarılı olmaları gerekir. KGTÜ tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavında daha

önce başarılı olan ve sınavı takip eden iki yıl içinde yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler

ayrıca İngilizce yeterlik sınavına alınmazlar. KGTÜ lisans programlarına yatay geçiş yapmak

isteyen öğrencilerin, İngilizce muafiyetini sağlayamaması durumunda, hazırlık sınıfına kayıt

olmaları gerekir.

b) KGTÜ'de yer alan lisans düzeyindeki programlar arası yatay geçişlerde; ilgili mev-

zuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

c) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim ku-

rumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay veya dikey geçişi kabul edilen öğrenci-

lerin önceki yükseköğretim kurumunda aldığı derslerden hangilerinin sayılacağı, kredileri, not-

ları ve geçiş yaptıkları lisans programındaki hangi derslere karşılık geleceği ilgili fakülte yö-

netim kurulu tarafından belirlenir.

d) KGTÜ’deki lisans düzeyinde programlar arası yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin,

önceki lisans programında aldığı dersler, kredileri ve notları ile birlikte yeni lisans programında

geçerli olur.

e) Öğrencinin önceki lisans programında başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşı-

lığında sonraki lisans programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili koşuluna uymak zo-

rundadır.
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f) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı iken KGTÜ'de özel öğrenci statüsünde

ders almış olan öğrencilerin; KGTÜ'ye yatay geçiş yapmaları halinde, sadece diğer yükseköğ-

retim kurumunda kayıtlı oldukları lisans programında kabul edilen ve not çizelgelerinde yer

alan dersleri KGTÜ'deki lisans programına sayılır.

(4) Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki lisans programında başardığı

derslerden KGTÜ lisans programı için sayılan derslerinin her 30 AKTS kredisi için bir dönem

olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan AKTS kre-

disinin 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim

süresinden bir dönem daha düşülür.

Özel öğrenci

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli

bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, KGTÜ'de bir lisans programında verilen

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran adayların 7 nci maddede öngörülen

İngilizce yeterliğe ilişkin koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir.

(3) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı, ilgili bö-

lüm başkanlığının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma verilmez. Talepleri halinde aldıkları dersleri ve notları

gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenciler katıldıkları dersler için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esas-

lara göre eğitim-öğretim ücretini öderler.

Engelli öğrenci

MADDE 11 – (1) Engelli-kısıtlı öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenle-

meler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 12 – (1) KGTÜ, yurt içinde veya dışında bulunan üniversitelerle ikili anlaş-

malar ve mevcut değişim programları çerçevesinde öğrenci değişimi gerçekleştirebilir.

(2) Değişim programı için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Değişim anlaşmaları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğ-

rencilerin değişimde geçirdikleri süre içinde Üniversitede kayıtları devam eder ve bu süre öğ-

retim süresinden sayılır.

(4) Öğrenciler mezuniyetlerinden önceki son yarıyılda değişim programlarına katıla-

mazlar.

(5) Değişim öğrencileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

ücretini öderler.
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Üniversiteye kayıt

MADDE 13 – (1) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin ka-

yıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

yapılır.

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

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

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

bir belgeye sahip olmak.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

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

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

nına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları

yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler

geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü ka-

zanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar ve yatırmış ol-

dukları öğrenim ücretleri geri ödenmez.

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

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, KGTÜ öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dönem kayıtları

MADDE 14 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra,

ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen

öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti

olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması

ve dersin devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ve Rek-

törün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniver-

site tarafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğ-

renciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararla-

namazlar. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun

44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre

yürütülür.
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(4) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, kayıt

yenilemek istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvu-

rular, İngilizce yeterlik, azami süre ve lisans programına intibak açısından bu Yönetmelik hü-

kümleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır. Öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararıyla,

söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt

yenileyen öğrencilere, kayıtlarını yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak

öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti uygulanır.

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.

Yan dal programı

MADDE 15 – (1) KGTÜ’de bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans

programına ek olarak yan dal programına kayıt yaptırabilir. Bu programı tamamlayan öğren-

cilere bir sertifika verilir.

(2) Öğrencilerin, yan dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından

belirlenen esaslara göre yapılır.

Çift ana dal programı

MADDE 16 – (1) KGTÜ’de çift ana dal uygulamasına açık olan bir lisans programına,

ana dal olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları

halinde; çift ana dal uygulamasına açık olan, en fazla bir lisans programına daha kayıt yaptı-

rabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları çift ana dal lisans

programının diploması verilir.

(2) Öğrencilerin, çift ana dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafın-

dan belirlenen esaslara göre yapılır.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 17 – (1) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde be-

lirtilen tarihlerde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin

geçerli olması danışman onayına bağlıdır.

(2) Ders ekleme-bırakma süresinin bitimini izleyen iki hafta içinde öğrencinin maze-

retinin ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde ders ekleme veya ders bırakma

işlemi, bu Yönetmelikte geçen asgari/azami ders yükü sınırlarına uyulması koşulu ile yapıla-

bilir.

(3) Yaz döneminde ders ekleme-bırakma yapılmaz.

Danışmanlık

MADDE 18 – (1) Her öğrenciye, Üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra bir danışman

atanır. Danışmanın görevi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, öğreniminin de-

vamında izleyeceği diploma alanını bilinçli olarak seçmesi konusunda yol göstermek, akademik

durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma, ders saydırma ve dersten çekilme işlemlerini

onaylamak ve mezuniyete kadar rehberlik etmektir.
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Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 19 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,

her yıl öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her dönem başında, akademik takvimde belirtilen

süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süre için-

de ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğren-

cilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin

bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör tarafından ata-

nan bir komite tarafından ve Senato tarafından düzenlenen esaslara göre yapılır.

(4) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl itibarı ile KGTÜ tarafından kendisine taahhüt edilen

süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir.

(5) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim üc-

reti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(6) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden bir ve-

ya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim

süresine dâhil edilir. Bu öğrenciler, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre

ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerinin %50’sini ödemek zorundadır. Bu öğrencilere

herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(7) Hazırlık sınıfı hariç; lisans programlarında sekiz yarıyıl tam ücret yatırarak ders

kaydını yaptıran öğrencinin dokuzuncu yarıyılında olması durumuna artık yıl denir ve bu du-

rumdaki öğrenci kredi başına belirlenen ücreti öder.

(8) İzin alan öğrenci, izinli olduğu yarıyıl/yarıyıllara ait öğrenim ücretinin yarısını, artık

yıl öğrencisi de her yarıyıl için kredi başına belirlenen üç kredilik öğrenim ücretini öder.

(9) Ek süre kullanan çift ana dal/yan dal öğrencileri ilgili yarıyıl/yarıyıllarda katıldıkları

derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

İzin

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sağlık, maddi, ailevi veya kişisel sorunlar ya da askerlik,

yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle izin talebinde bulunabilirler.

(2) İzin isteyen öğrenciler bir dilekçe ve izin talebinin gerekçelerini destekleyen belgeler

ile ilgili dekanlığa akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihini takip eden onuncu

haftanın son iş gününe kadar başvurabilirler. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendir-

meye alınmaz. İzin talebi, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve kararda

iznin başladığı tarih belirtilir.

(3) Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem

için izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Zorunlu hallerde, Üniversite Yö-

netim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin

verilmez. İzin alınan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
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(4) İzin talebine ilişkin yönetim kurulu kararının uygulamaya konulabilmesi için ders-

lerin başlamasından itibaren ilk dört hafta içinde talepte bulunan öğrencinin öğretim ücretinin

yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden

sonra izin başvurusu yapan öğrenciler ise, ilgili döneme ait öğrenim ücretinin tamamını öderler.

Öğrencilerin izin alarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine

mahsup edilmez. İzin işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler,

kayıtlarından düşürülür.

(5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali ya da 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası

alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, öğrenim ücretlerini ödeyerek, Üni-

versitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğ-

renimlerine devam ederler. Bunun yanında izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen

öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına bir dilekçe ile başvurması

gerekir. İlgili fakülte yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sayıldığı

dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem için ödemekle yükümlü olduğu dönem

öğrenim ücretinden düşülür.

(7) Öğrencilerin izinli oldukları sürede, hangi öğrencilik haklarından ve Üniversitenin

sağladığı hangi imkânlardan yararlanabileceği Senato tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir

dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için

başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk

eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi

durumunda ilgili dönem öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve yapılan öğrenim ücretinden geri

ödeme yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma

ve kayıt iptali durumunda, dönem öğrenim ücretinden Üniversite tarafından belirlenen oran-

larda geri ödeme yapılır. Bu süreler geçtikten sonra geri ödeme yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-

den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret geri ödemesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-

cinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edile-

bilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendi-

sine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş

olması gerekir.
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(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-

da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra

Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten

çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte ka-

yıtlarına geçirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Programları ve Derslerle İlgili Esaslar

Öğrenim programları

MADDE 22 – (1) Derslerin kredi değerleri AKTS ve KGTÜ kredisi olmak üzere dü-

zenlenir. Her bir dersin KGTÜ kredisi değeri dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile

laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının

toplamından oluşur.

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

KGTÜ kredisi verilmez, ancak AKTS kredisi verilebilir.

(3) Bir lisans programının öğrenim programı, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senato

onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması ön-

görülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa

ön koşul ve eş koşulları, derslerin dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere normal

öğrenim süresine dağılımı belirtilir. KGTÜ kredi toplamları ise değişkenlik gösterebilir.

(4) Öğrenim programlarında değişiklikler de aynı usulle yapılır. Kararlarda, değişik-

liklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler

en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya konulur.

(5) Öğrenciler; 60 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 61-120 AKTS kre-

disi tamamladıklarında ikinci sınıf, 121-180 AKTS kredisi tamamladıklarında üçüncü sınıf,

181 ve üstü AKTS kredisi tamamladıklarında ise dördüncü (son) sınıf öğrencisi olarak tanım-

lanırlar.

Öğrenim süresi

MADDE 23 – (1) Lisans programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem, azami

öğrenim süresi on dört dönemdir. İngilizce hazırlık sınıfı ile yaz okullarında geçirilen süreler

öğrenim süresine dâhil değildir.

(2) Lisans programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal

öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Lisans programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzat-

malı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenim-

lerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yürütülür.
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Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 24 – (1) Lisans programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve öğrencinin almakla yükümlü ol-

duğu derslerdir.

(2) Seçmeli dersler öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği sayısı, türü ve

ders grupları müfredatta tanımlanan derslerdir.

Ön koşul ve eş koşul dersleri

MADDE 25 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az DD veya S notu ile

başarılması gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için aynı dönemde birlikte alınabilecek derse o dersin eş ko-

şul dersi denir. Eş koşul dersini daha önceden en az DD notu ile başaran öğrenci, o dersin eş

koşulu olduğu dersi tek başına alabilir.

(3) Öğrenciler, ön koşul/eş koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşul/eş koşulunu sağlamak için kullanı-

labilir.

Ders yükü

MADDE 26 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının her-

hangi bir döneminde alacağı derslerin kredi toplamıdır.

(2) Öğrencinin güz ve bahar dönemlerinde alınabilecek toplam ders yükü en fazla 20

KGTÜ ve 40 AKTS kredisidir. Öğrenci yaz döneminde ise en fazla 8 KGTÜ kredisi ders ala-

bilir. Ancak öğrenciler durumlarına ve lisans programı gereklerine göre istedikleri takdirde da-

nışmanlarının onayı ile bu ders yüklerinin altında ders alabilirler.

(3) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders

yükü;

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

renciler için en fazla bir ders artırılabilir.

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

renciler için en fazla iki ders artırılabilir.

(4) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değişti-

remezler.

(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda

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

(6) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için

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

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin lisans programına aşağıda belirtilen durumlardaki inti-

bak ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili fakülte yö-

netim kurulu tarafından yapılır:

a) Yatay geçiş.

b) Dikey geçiş.

c) Ek eğitim süresinin bitiminde yapılan intibak işlemlerinde DD ve üzeri, S veya bun-

ların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrar-

lanması gerektiği belirlenir.

ç) Diğer intibak ve ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not

almış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği be-

lirlenir.

d) FD, FF, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.

(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı

bırakılır.

c) CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa

sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

ç) DC, DD, FD, FF, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması

gerekir.

d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön koşul

veya eş koşul olan dersten CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.

e) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul

edilen yarıyıl/yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir ya-

rıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

f) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

Program dışı dersler

MADDE 28 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ya da çift ana

dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan

kredili derslerdir ve bu dersler NI statüsünde alınır. NI statüsünde alınan dersler hakkında uy-

gulanacak esaslar şunlardır:

a) NI statüsünde alınan dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır. Bir ya-

rıyılda NI statüsünde en fazla iki adet ders alınabilir.
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b) NI olarak alınan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiş-

tirilemez.

c) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya

da programlara saydırılamaz.

ç) NI olarak alınmayan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra

NI olarak değiştirilemez.

d) NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.

e) NI statüsünde alınan dersler not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

f) NI statüsünde alınan dersler alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Ders kayıtları

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının reh-

berliğinde ve onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını ta-

mamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını ye-

nilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-

mez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz. Kayıt yaptırmadığı derslerin

sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağ-

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

onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler,

b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler,

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken zorunlu dersler,

ç) Seçmeli dersler,

d) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler,

e) NI statüsünde alınmak istenen dersler.

(5) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerle ilgili olarak 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

(6) Lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, ders kayıtları süresince,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına danışmanlarının görüşünü ve dersin öğretim üyesinin onayını

içeren dilekçe ile başvurmaları koşuluyla en fazla iki adet lisansüstü derse, lisans ders yükü

kapsamında kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde kayıt yaptırılan derslerden lisans programı yüküm-

lülüklerine sayılmayacak olanlar dahi lisans ders yükü kapsamında alınabilir.

(7) Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, daha sonra lisansüstü prog-

ramın ders yüküne sayılamaz.
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Dersten çekilme

MADDE 30 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme

işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk yedi haftası içinde yapılabilir.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları dönemin derslerinin tümünden çekilemezler. Yaz oku-

lundaki dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilmelerde ve

ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret geri ödemesi yapılmaz.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme ya-

pılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.

(4) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebi-

lirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk

yedi haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili

yönetim kurulunun onayı gerekir.

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

ç) Öğrenim boyunca en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

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

derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni

verilmez.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 31 – (1) Üniversite lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, diğer bir yük-

seköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi

olarak almak istemeleri halinde, ilgili bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun onayını alma-

ları gerekir.

(2) Öğrencilerin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak alacağı dersler-

den kayıtlı olduğu lisans programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların

kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında lisans programındaki hangi derslerden muaf

tutulacağı ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrenci-

lerin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında lisans programında muaf tutulacağı

dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(3) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği

ders yükü her bir dönem için bu Yönetmelikte belirtilen normal kredi yükünü aşamaz. Yaz oku-

lunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda

alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.
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(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde

dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, KGTÜ’ye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak

ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim

süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarıyı Ölçme, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar

MADDE 32 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için devam yükümlülüğünü sağla-

ması gerekir. Öğrencilerin derse devamları öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorun-

luluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da

derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(3) Öğrencilerin derse devamlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve

yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar

ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi

veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl sonu

sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sınav,

makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım gibi öl-

çütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders tanıtım form-

larında belirlenir. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı

gerektirmeyen derslerin değerlendirilmesi, ilan edilen ve ilgili kurul ile Senato tarafından onay-

lanmış olan ders tanıtım formlarında belirtilir.

(5) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölüm/dersin bağlı

olduğu birim tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

(6) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında dersi veren öğretim

elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği

ilkesi gözetilir.

(7) Ara sınav uygulanan derslerde sınav tarihleri dersi veren öğretim elemanlarının öne-

rileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde ilan

edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler dersi veren öğretim elemanlarının önerileri alınarak

bölüm başkanlıkları tarafından yapılır ve ilan edilir. Programlar arası çok gruplu zorunlu ders-

lerde ara sınav tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili bölüm baş-

kanlığı/dersin bağlı olduğu birim tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
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(8) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları dışında diğer sınavlar önceden tarih belirlen-

meksizin yapılabilir.

(9) Yarıyıl sonu sınavı uygulanan derslerde sınav düzenlemesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili bölümler/dersin bağlı olduğu bi-

rim tarafından akademik takvimde ilan edilen zamana göre düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığı/dersin bağlı olduğu birim tarafından

yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde

belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

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

cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

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

zetmenleri sorumludur. Sınavlarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(12) Bütünleme sınavı, öğrencinin yarıyıl sonu sınavları sonunda (FF) veya (FD) aldığı

derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına

girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması

ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bü-

tünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Yaz öğretimi so-

nunda bütünleme sınavı yapılmaz.

(13) Hastalık raporları ve mazeret sınavları;

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

raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı ya-

pılır.

b) Mazeret sınav tarihi öğrencinin diğer sınavlarına girmesini engellemeyecek şekilde

dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl ara sınavına katılmayıp geçerli hastalık

raporu olmayan öğrenciye mazeret sınavı verilip verilmeyeceği ilgili bölüm başkanlığının yet-

kisindedir.

c) Öğrenci, raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl ara sınavına giremez. Öğrencinin

raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak sağlık raporunun, sınava giril-

dikten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verilmesi halinde, sağlık raporu dikkate alın-

mayarak sınav geçerli sayılır.

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

ettiği takdirde girmiş olduğu sınavın notu geçerli kabul edilir.

d) Bir aydan uzun süreli raporlar sonucunda öğrenciye, yarıyıllık izin hakkı kullandı-

rılabilir. Rapor süresi devamsızlıktan sayılmaz.

(14) Mazeret ve yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılma-

yan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.

(15) Sınav evrakları en az beş yıl süreyle saklanır.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz ede-

bilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa yazılı olarak

yapılması gerekir. Dekanlık itirazı, bölüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordi-

natörüne incelettirir. Sonuç beş gün içinde dekanlığa bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu

tarafından karara bağlanır ve sonuç öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 34 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

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

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

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

ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf

notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(6) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Statü

AA 4,00 90-l00 Geçer

BA 3,50 85-89 Geçer

BB 3,00 80-84 Geçer

CB 2,50 75-79 Geçer

CC 2,00 70-74 Geçer

DC 1,50 65-69 Koşullu Geçer

DD 1,00 60-64 Koşullu Geçer

FD 0,50 50-59 Başarısız

FF 0,00 0-49 Başarısız

NA 0,00 0 Başarısız

(7) NA Notu (Devamsız), aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sa-

yılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalama-

ları hesabında FF notu işlemi görür.

a) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye

hak kazanamamak.

b) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına

girmeye hak kazanamamak.

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(8) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S Notu (yeterli), kredisiz derslerde başarılı olan veya muaf olan öğrencilere verilir.
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b) U Notu (yetersiz), kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX Notu (muaf), İngilizce hazırlık sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlik sınavı so-

nucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrenciye verilir.

ç) I Notu (eksik), dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I no-

tunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf no-

tuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın ders ka-

yıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir.

Özel durumlarda bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün

bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna

çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) T Notu (Transfer): KGTÜ'de kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel

öğrenci statüsünde alınmış olan ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen

dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci

statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

e) W Notu (dersten çekilme), bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu ders notları derslerin öğretim elemanları tarafından aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

ternet adresinde açıklanır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu

ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm

başkanlığının/ilgili birimin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme

işlemlerinin, dersin verildiği bölümün/birimin önerisi üzerine ve o bölümün/birimin ilgili yö-

netim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler aka-

demik takvimde belirtilir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 36 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması

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

(2) DC ve DD koşullu geçer notlardır. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin

tekrarlanması gerekebilir.

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

(4) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir. Tek-

rarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir. Bu

notları alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Programın zorunlu derslerinin, Senato kararı ile aksi belirlenmedikçe, mezuniyete

kadar tekrar edilerek başarılması gerekir. Öğrenciler, seçmeli ya da sonradan programdan
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çıkartılan derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alabilirler. Ka-

yıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve diğer mezuniyet ge-

reklerini yerine getirmiş öğrencilerin ders tekrarı yapmaları gerekmez.

b) Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, genel not orta-

laması hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, genel not ortalaması hesapla-

malarına katılır; ancak öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir.

c) Sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere DD ve üzeri not alınan dersler,

dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir.

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

Not ortalamaları

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin KGTÜ kredi değeri ile yarıyıl sonunda

alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar

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

mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değiş-

mez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Başarılı öğrenciler

MADDE 38 – (1) Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ve ilgili yarıyılda ba-

şarısız notu olmayan öğrenciler yarıyıl not ortalamalarına göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:

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

almış olan öğrencilerden yarıyıl not ortalaması 3,50-4,00 arasında olanlar Yüksek Onur, 3,00–3,49

arasında olanlar Onur öğrencisi olarak tanımlanır. Not ortalaması koşulunu sağlayan ancak üç

adet kredili ders koşulunu sağlamayanlar başarılı öğrenci olarak tanımlanır.

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

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

öğrenci olarak tanımlanır.

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

dersten başarısız notu olan öğrenciler yeterli öğrenci sayılır.

Başarısız öğrenciler

MADDE 39 – (1) Genel ve/veya yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 40 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğren-

ciler Sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.
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(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar.

Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (FF, FD, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere daha önce

almış oldukları dersleri tekrarlarlar.

(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı

ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural

uygulanmaz.

(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not or-

talamasının en az 2,00 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 41 – (1) Herhangi bir dönem sonunda, kayıtlı olduğu lisans programının me-

zuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve bu dersler ile tamamladığı

toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olan ve gene bu derslerin genel not ortalaması en az 2,00

olan, programının varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğren-

ciler, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Lisans öğrencileri, en erken ortak programdaki ikinci dönemlerinde ve en geç ortak

programdaki son dönemlerinde, başvuru koşullarını sağlamaları halinde, akademik takvimde

belirtilen tarihlerde, mezun olmak istedikleri lisans programlarını seçmek ve Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimler; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato

tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

(3) Lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması

gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır.

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

sans programları hariç olmak üzere, müfredatın toplam kredisinin en az yarısının KGTÜ’de

alınmış olması gerekir.

c) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları

ve uluslararası ortak lisans programları hariç olmak üzere kayıtlı olunan son iki yarıyıl

KGTÜ’de geçirilmelidir.

(4) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz

okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata

düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun

olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

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

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

hak kazanılan yarıyılın harf notlarının ilan tarihidir.
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Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakları ve devam koşulları

MADDE 42 – (1) 23 üncü maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonunda;

KGTÜ’den mezuniyet için gereken ders yükümlülüklerini tamamlamış ancak genel ve program

not ortalaması nedeniyle mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, aşağıdaki koşullarda sınav

hakkı ve ek süre verilir:

a) Mezun olma yükümlülüklerini tamamlamış ancak genel not ortalaması yetersiz olan

öğrencilere diledikleri derslerden iki sınav hakkı tanınır. Sınavına girilmek istenen dersler, daha

önce alınmamış dersler ile uygulamalı dersler ise; ilgili derslere, dönem kayıtları kapsamında

kayıt olunması gerekir.

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen sınavlara katılım sonucunda, mezun olabilmek

için başarısız ders sayısını beşe indirenlere üç dönem ek süre verilir.

c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen sınavlara katılarak veya katılmadan mezun ola-

bilmek için başarısız tek dersi kalan öğrencilere ise, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın,

başarısız oldukları dersin sınavına sınırsız girme hakkı tanınır.

ç) 23 üncü maddede belirtilen azami öğrenim süresi sonundaki öğrenim ve sınav hakları

kapsamında; derse devam edebilecek öğrenciler; Üniversite tarafından belirlenen dönem öğ-

renim ücreti ile Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra

dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 43 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Lisans diploması, lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.

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

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

c) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

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

geçen bir belgedir.

ç) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

d) Mezuniyet başarı belgesi, lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara

verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.

e) Yan dal sertifikası, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu

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

ğildir.

f) Not çizelgesi (Transkript), öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan

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

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

bir belgedir.
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g) Yarıyıl başarı belgesi, yarıyıl sonunda Onur veya Yüksek Onur öğrencisi olanlara

verilen bir belgedir.

ğ) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.

(3) Lisans ve/veya çift ana dal programlarından 3,00-3,49 genel not ortalaması ile me-

zun olanlar Onur, 3,50 veya daha yukarı genel not ortalaması ile mezun olanlar Yüksek Onur

mezunu olarak tanımlanır. Bu tanımlar diplomalarda belirtilir.

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

fından belirlenir.

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

zırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara

göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 45 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta ad-

resine yapılır. Kayıtsız öğrenci bildirimleri ile disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin

Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri yazışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak

veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde, bunu ilgili birimlere bil-

dirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise, verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde

tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/159 

Karar No : 2015/131 

Davacı : K.H. 

Katılan : SİNAN İNCE - Selahattin ve Döne oğlu, 22/08/1976 doğumlu  

Sanık : MURAT GÖKAL - Yaşar ve Sefine oğlu, 12/02/1975 İstanbul doğumlu, 

Tekirdağ, Şarköy, Cumhuriyet Mah. Nüfusuna kayıtlı TC Kimlik No: 

40055036722 İsmet Paşa Mah. İsmet Paşa Cad. No. 32  D. l Bayrampaşa  

Suç : YARALAMA 

Suç Tarihi : 20/12/2006 

Suç Yeri : İSTANBUL/ESENYURT 

Karar Tarihi : 22/04/2015 

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Murat GÖKAL hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonucunda verilen karar gereğince, 

1 - Sanığın mağduru kasten öldürmeye kalkıştığı anlaşıldığından eylemine uyan TCK nun 

81/1 maddesi gereğince MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Sanığın eyleminin teşebbüs safhasında kaldığından TCK nun 35/2 maddesi gereğince 

takdiren mağdurun raporu nazara alınarak 12 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

3 - Sanığa verilen ceza, sanığın duruşmadaki davranışları lehine takdiri indirim nedeni 

sayılarak TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 10 YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

4 - Sanık hakkında TCK'nın 53/1-2 maddesinin ve 53/3 maddesinin 1. cümlesinin 

uygulanmasına, 

5 - Sanık hakkında TCK nun 86 ve 87. maddelerinin uygulanmasına takdiren yer 

olmadığına, 

6 - Mağdurun sanığa yönelik haksız kışkırtması olduğu yönünde herhangi bir delil 

olmadığından TCK nun 29. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

7 - Başkaca arttırım ve indirim uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 

8 - Katılanın şahsi haklarının saklı tutulmasına, 

9 - Bu yargılama için yapılan (688,00) TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile 

hazineye irad kaydına. 

Karar verilmiş olup, mahkememizce verilen karar sanık müdafiinin yüzüne karşı sanığın 

yokluğunda verildiği, kararın sanık müdafiince temyiz edilmediği, tüm aramalara rağmen sanık 

Murat Gökal'ın açık adresinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden işbu karar 

7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık MURAT 

GÖKAL'a tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Murat Gökal'a tebliğ 

işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık Murat 

Gökal'dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 5552 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/223 

Karar No : 2016/154 

Sanık Kimliği : Yener YILDIRIM (T.C. Kimlik Nu: 35224796996) İsrafil ve 

Nazhanım oğlu, 1963 doğumlu, Kars, Selim, Eskigeçit Köyü 

nüfusuna kayıtlı. 

Müsnet Suç : Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmaya İştirak Etmek 

Müsnet Suç Tarihleri : 06.07.2001 - 17.04.2002 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 01.04.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Sivil şahıs Yener YILDIRIM hakkında sanığın 06.07.2001 - 17.04.2002 tarihleri 

arasında Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmaya İştirak Etmek suçunu işlediği iddiasıyla 

yargılama yapıldığı ve sanık hakkında müsnet suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kararı verildiği, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hakkında düşme 

kararı verilip verilmeyeceği hususunda duruşma açıldığı, ancak sivil şahısların Askeri 

Mahkemelerde yargılanamayacağı bu sebeple sanığın yargılandığı Askerlikten Kurtulmak İçin 

Hile Yapmaya İştirak Etmek suçundan sanık hakkında yargılamasının yapılması amacıyla 353 

sayılı kanunun 9, 17 ye 176. maddeleri uyarınca Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak 

suçundan Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanığın Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmaya İştirak Etmek suçundan 

yargılamasının yapılması amacıyla dava dosyasının hükmün kesinleşmesini müteakip suç yeri 

itibariyle asıl görevli ve yetkili mahkeme olan Adana Asliye Ceza Mahkemesine 

GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun ve temyiz yolu açık olmak üzere sanıkların ve sanık 

Eyüp TEMİZYÜREK müdafinin YOKLUĞUNDA oy sırası ve oy birliğiyle karar verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı kanunun 16'ncı maddesi ile 

değişik 40'ıncı ve 353 sayılı Kanunun 209'uncu maddesi âmir hükmü uyarınca temyiz isteminin 

karar veya hükmün sanıklara ve sanık Eyüp TEMİZYÜREK müdafine ayrı ayrı tebliğinden 

itibaren bir hafta içerisinde olacağı, teşkilatında Askeri Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya 

Askerî Kurum Amiri için temyiz süresinin hükmün gerekçesiyle birlikte tebliği tarihinden 

başlayarak bir hafta olduğu, Askeri Savcı için temyiz süresinin karar veya hükmün tefhiminden 

itibaren bir hafta olduğu, taraflara temyiz isteminin Askerî veya sivil adli makamlara, asker kişiler 

yönünden en yakın Askerî Birlik Komutanlığına veya Askerî Kurum Amirliğine sözlü bir beyanla 

veya yazılı müracaatla yapılacağı, tarafların bu şekilde Askerî Yargıtay'da hükmü temyiz etme 

haklarının bulunduğu açıklandı. Temyiz hakkının kullanılmasına ilişkin olarak belirtilen bir 

haftalık sürenin hak düşürücü süre olduğu, dolayısıyla bir haftalık sürenin geçirilmesi halinde 

temyiz hakkının sona ereceği hususu ile kanun yol ve süresi anlatıldı, usûlen tefhim edildi. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5445 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/723 

Karar No : 2016/157 

Sanık Kimliği : Halil İbrahim OKAN (T.C. NO: 39409321898); Mehmet ve Hatice 

oğlu, 01.01.1987-Gaziantep doğumlu, Gaziantep - Şahinbey - 

Muhacirosman Mah. nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Emre İtaatsizlikte Israr 

Suç Tarihi : 15.08.2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 05.04.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık terhisli P. Onb. Halil İbrahim OKAN'ın 15.08.2014 tarihinde emre itaatsizlikte ısrar suçunu 

işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As. C.K.'nın 87/1. maddesinin ikinci cümlesi gereğince 

takdiren ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen 

cezadan 5237 Sayılı T.C.K.'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 

NETİCETEN İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın verilen bu cezanın ertelenmesi durumunda, erteleme kararının, sanığın ileride suç 

işlemekten çekinmesine neden olacağı yönünde Mahkememizde sanık hakkında olumlu kanaat 

hasıl olduğundan, sanık hakkında tertip olunan nihai cezanın, 5237 s.K.nun 51 nci ve As CK.nun 

47/A maddeleri uyarınca ERTELENMESİNE, 

5237 sayılı yasanın 51/3 ncü maddesi uyarınca sanık hakkında takdiren BİR YIL 

DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE ve bu denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi 

halinde ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz edileceğinin, bu süre zarfında kasıtlı bir 

suç işlememesi ve bu süreyi iyi halli olarak geçirdiği taktirde ertelenen cezasının infaz edilmiş 

sayılacağının, 5237 sayılı TCK.nun 51/7-8 maddeleri uyarınca hükümlüye İHTARINA (ihtarat 

yapılamadı), 

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına kanuni 

imkânsızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA, 

Askeri Savcılığın talebine uygun, SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı Kanunun 195-196 ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın Sanığa, Askeri Savcıya 

ve Komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 uncu maddesi 

uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da 

hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye 

verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz 

edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği 

alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5447 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KENT MOBİLYALARI REKLAM AMAÇLI KULLANILMAK ÜZERE  

İHALE EDİLECEKTİR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: 

Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Belediyeye ait aşağıda belirtilen Mevcut 

Kent Mobilyaları ile Yapılacak Kent Mobilyalarının reklam amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanun'unun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl 

süreyle kiraya verilecektir.  

1.1. 100 (yüz) adet CLP (Raket) 

1.2. 30 (otuz) adet Afiş Değiştiricili Megalight, 

1.3. 400 (dörtyüz) adet Işıklı Billboard, 

1.4. 13 (onüç) adet Megaboard (10 tanesinin üzerinde ışıklı pano sistemi mevcut) 

1.5. 100 (yüz) adet otobüs durağı  

Adresleri Şartnameye ekli listede gösterilmiştir. 

B-Yapılacak Kent Mobilyaları  

1.6. 90 (doksan) adet Işıklı Billboard  

1.7. 7 (yedi) adet Afiş Değiştiricili Megalight, 

Adresleri Şartnameye ekli listede gösterilmiştir.  

2 - İhale Usulü, İhale Tarihi ve Saati, İhalenin Yapılacağı Adres: 

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 'inci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı 

Teklif Usulü ile 20/07/2016 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet 

Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.  

3 - İhale Konusu İşin Tahmini Bedeli ve Geçici Teminatı: 

İşin 3 (üç) yıllık tahmini bedeli 19.125.000,00 TL olup, geçici teminat tahmini bedelin 

%3'ü olan 573.750,00 TL'dir. Kat-i Teminat ise 3 (üç) yıllık ihale bedelinin % 6'sıdır. 

4 - İşin Süresi: 

İdarece yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. 

5 - Tekliflerin verileceği yer ve saat: 

İstekliler, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları Teklif Zarflarını 

Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 2. 

Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına Alındı Belgesi karşılığında ihale günü 

saat: 13.00’e kadar vermeleri gerekmektedir.  

6 - Şartname ve ekleri: İhaleye teklif verecek istekliler, İdarece onaylı ihale dökümanını 

(İdari ve Teknik Şartname) Adana Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 

(Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü 4. Kat)‘nda görebilir veya 2.000,00 TL (ikibinTürkLirası) 

karşılığında alabilirler. 

7 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler; 

7.1.Kanuni ikametgâh belgesi 

7.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

7.3. İhaleye katılacak kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti, ve Adli Sicil sabıkasızlık kaydı 

7.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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7.5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

7.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 

birinin (7.4.) ve (7.5.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge 

7.7. Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım 

bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin 

ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları 

toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) 

7.8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

7.8. İmza sirküleri 

7.8.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri  

7.8.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

7.8.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 

7.9. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan İhale konusu işi yaptıklarına dair belge (2016 yılı 

içinde alınmış olacak) 

7.10. İhale konusu işi bir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aralıksız en az 5 yıl 

yaptığına dair iş bitirme belgesi 

7.11. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

7.12. İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK’den alınmış olan mükellefiyet 

kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına daire belge, Ayrıca 

Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi (borcu 

olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 18.07.2016-20.07.2016 tarihleri arasında 

alınması )  

7.13. İhaleye teklif verenler, 2886 sayılı yasaya göre cezalı (yasaklı) olmadıklarına daire 

yazılı beyanı, 

7.14. İhaleye katılacak olan isteklinin en az toplam muhammen bedelin %20’si oranında 

(3.825.000 Türk Lirası) kullanılmamış nakit kredisi ile en az toplam muhammen bedelin %20’si 

oranında (3.825.000 Türk Lirası) kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair 

banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. 

7.15. CLP (Raket-çift yüzlü reklam vitrini), Afiş değiştiricili Megalight Işıklı billboard, 

Megaboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren 

geriye doğru son beş yıl içerisinde en az muhammen bedelin %30’u kadar kiralama veya işletme 

işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). 

Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların 

ise en az muhammen bedelin % 10’u oranında iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri 

gerekir.  

7.16. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf. 

7.17. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu 

şartnamenin 15. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir. 

7.18. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6334/1-1 
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4 ADET PAZARYERİNİN UZAY ÇATI VE ÜST KAPLAMASININ HURDA 

KARŞILIĞINDA SÖKÜM VE YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

1 - Encümen Karar No : 21.04.2016 tarih ve 2565-2566-2567-2568 

2 - İşin Konusu ve Yüzölçümü : 100. Yıl Kapalı Pazaryeri (4762 m²), Yenişehir Kapalı 

Pazaryeri (5399 m²) K. Esat Kapalı Semt Pazaryeri (3554 m²), 

Cebeci Kapalı Semt Pazaryerinin (5200 m²) hurda karşılığı 

yıkımı ve sökümü 

3 - İşin Adresi : 2. Maddedeki Pazaryerleri 

4 - İşin Süresi : 60 (altmış takvim) günü 

5 -  Muhammen Bedel : 627.698,00.-TL 

6 - Geçici Teminat : 18.830,94.-TL.(% 3)  

7 - İhale Tarih ve Saati : 26.07.2016/14:00 

8 - İlgili Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğü 

9 - İlgili Adres : Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No: 3 Yıldız Yerleşkesi 

Çankaya/ANKARA 

10 - İlgili Telefon : 0 312 442 33 99/1618 

11 - İlgili Faks : 0 312 440 72 57 

12 - İhalenin Yapılacağı Yer : Ziya Gökalp Caddesi No:11 Kızılay/ANKARA adresinde 

bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen 

Toplantı Salonu 

13 -  İhale Türü : Yıkım ve Söküm 

14 - İhale Usulü : Pazarlık Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  

36. Maddesi) 

15 - Niteliği ve Miktarı : Söküm - 575 Ton 

16 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

A) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 

B) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi 

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi 

vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

c) Faaliyet alanının taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan iş veya hizmeti kapsadığına 

dair belge, 
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d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a), (b) ve (c)’deki esaslara göre temin edecekleri belge 

D) İmza Sirkülerini Vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza beyannamesi 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edendin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi 

F) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

G) Muhammen bedel üzerinden alınacak %3 Geçici Teminat. (Bu iş için düzenlenmiş en az 3 

aylık süreli bankalardan alınmış teminat mektubu veya nakit teminat. Teminatın nakit olarak yatırılması 

halinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırıp makbuz alınması gerekir.) 

H) Söz konusu yıkım ve söküm işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin; 

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli işlemleri başlatacaktır. 

17 - İhale, muhammen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır. 

18 - İhale dokümanı Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No:3 adresinde bulunan Fen İşleri 

Müdürlüğü Yapı Bölümü İhale Odasında görebilir ve 100-TL (yüztürklirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. 

19 - İhale teklifi verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

20 - İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale 

dokümanının her sayfasının kaşelenerek imzalanıp, teklif mektubu da iç zarf içine konularak 

kapatılıp imza kaşelenerek teklif dosyasına konulacaktır. 

21 - İhaleye sadece yerli istekli katılabilecektir. 

22 - Diğer hususlar: 

22.1. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanacak ve işe başlamadan önce teklif 

edilen bedelin (KDV, karar, sözleşme, kesin teminat vs. tüm giderleri) yükleniciye aittir. 

23 - İhale konusu iş ile ilgili olarak yükleniciye avans verilmeyecek ve fiyat farkı 

uygulanmayacaktır. 

24 - İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri 26.07.2016 Salı günü saat 12:00’ye kadar Ziya 

Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 

kapalı zarf içinde imzalı ve kaşeli bir şekilde sunacaklardır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale 

tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

25 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

26 - İhale ile ilgili ilanda yer almayan hususlar şartnamemiz hükümleri ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

İlan olunur. 6326/1-1 
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TAHMİL TAHLİYE İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait 

İşçilik Hizmetin yürütülmesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/251128 

1 - İdarenin  

a) Adı 

b) Adresi : Malatya Şeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA  

c) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

ç) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

d) İhale dokümanının görülebileceği 

     İnternet adresi (varsa)  : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker 

Ambarlarında Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 

4 Ay süreli Günlük 45 Kişi ile Kampanya Haricinde ise 

± % 20 Toleranslı 8 Ay Süreli Günlük 5 Kişi ile Tahmil 

Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,  

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları 

c) İşin süresi : ± % 20 Toleranslı 12 Ay 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/07/2016 Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve 

ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili 

hizmet işleri benzer iş sayılacaktır. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler 22/07/2016 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 6311/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUARI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti Açık İhale 

Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek 

düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME 

USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2016/249016 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti (± %20 toleranslı) 24 

kişi ile (1320 yevmiye) Ulusal Bayram ve Genel Tatil 

yevmiye toplamı 36’dır.  

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : (± % 20 toleranslı) 55 gün 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 22/07/2016 - 14:00  

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) 

adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar : 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 6366/1-1 
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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

— Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


