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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim

ve Tıp Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının

ön lisans ve/veya lisans programlarına kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esas-

ları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim ve Tıp Fa-

külteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında yürütülen

ön lisans ve lisans programlarının eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin

hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü,

43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, 



b) AKTS: Öğrencinin, beklenen öğrenme çıktılarını kazanabilmesi için ihtiyaç duyduğu

iş yükünü esas alan, Avrupa Kredi Transfer Sistemine dayalı krediyi,

c) Başarı baraj notu: 4,00 üzerinden 2,00’ı,

ç) Danışman/koordinatör: Öğrencilerin eğitim-öğretimlerini ilgilendiren konu ve/veya

sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür

tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 

d) Dekanlık:  Fakülte dekanlıklarını,

e) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl

sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuvar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye

ve benzeri çalışmaların iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi

saatini,

f)  İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu,

yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kuru-

lunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarda kon-

servatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksek-

okullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) Müdürlük: Konservatuar, yüksekokul,  meslek yüksekokulu müdürlüklerini,

h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,

ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ve yabancı dil ile 20/6/2012 tarihli

ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları

yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini, 

i) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan

nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden

yükseköğretimi,

j) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden başarılması

şartı aranılan ders/dersleri,

k) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

l) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından

isteği doğrultusunda aldığı dersi,

m) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, 

o) Üst yarıyıl/yıl: Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyılı/bir üst yılı,

ö) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve

öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğrenci işlemleri 

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin

kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgele-

rinin verilmesi, diplomaların ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemleri ile öğrencilerin yazılı

talepleri veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda kayıtlarının

silinmesi, merkez kampüste Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; merkez kampüs dışında bulunan

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında ise ilgili dekanlık/müdürlük tarafından görev-

lendirilen birimlerce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı adına yürütülür.

(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift anadal ve yandal prog-

ramları, fakülteler/konservatuvar/yüksekokullar/meslek yüksekokulları ve bölümler arası yatay

geçişler ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçiş taleplerinin de-

ğerlendirilmesi, kabulü ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili

yönetim kurullarının kararına istinaden ilgili dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türleri; normal ve ikinci örgün öğretim,

dışarıdan, açık, yaygın ve uzaktan eğitimdir.

(2) Eğitim türlerine bağlı olarak fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokul-

larında yürütülecek programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tara-

fından belirlenecek kapsam ve koşullarda gerekli şartları taşıyanlar için ikinci üniversite uy-

gulaması Açıköğretim Fakültesi tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-

öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört hafta, bir eğitim-öğretim

yılı yirmi sekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yılsonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz

okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede yaz okulu uygulaması yapılabilir. Yaz

okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz. Yaz okulu veya bütünleme sınav uygulamasından han-

gisinin yapılacağı birim uygulama esaslarında belirtilir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/kon-

servatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç Nisan ayı

içinde Senato tarafından belirlenir. 

Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti

MADDE 8 – (1) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, bir sonraki

eğitim-öğretim yılında bölüm/program/anabilim/anasanat dalı için önerilecek öğrenci konten-

janlarını, puan türünü ve aranacak diğer nitelikleri her yıl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda

görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirir.

(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını önerirken eğitim özelliklerine göre özel şartlar be-

lirleyebilirler.
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Üniversiteye giriş ve kayıt şartları 

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi (ÖSYM) veya YÖK’ün belirlediği tarihler arasında yapılır. Belirlenen tarihler arasında
kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim okul-

larından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin

fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya
ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara
sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.

c) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen
belgeleri, uluslararası öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli
belgeleri sağlamak.

(3) İkinci fıkrada belirtilen kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır. 

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar.
Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunî temsilcileri
aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. 

(5) Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-devlet sistemi üzerinden de
yapılabilir. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan öğrenciler, programın özel durumuna göre is-
tenebilecek belgeleri ders kayıt tarihleri içerisinde ilgili birimlere teslim ederler. 

(6) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anla-
şılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen dip-
loma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

(7) Uluslararası öğrencilerin kayıt ve kabul şartları, konu ile ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 10 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için normal örgün öğretimde öğrenci
katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. 

(2) Uluslararası öğrenciler, birinci veya ikinci örgün öğretim ayrımı yapılmaksızın,
ilgili mevzuat hükümlerine göre her bir dönem için öğrenim ücreti öderler. 

(3) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl ilgili mevzuatla
belirlenen kapsam ve koşullarda tespit edilen miktarlar üzerinden tahsil edilir.

(4) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt
olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında,
yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise Şubat ayında ödenir. Süresi içinde katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edil-
meyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(5) Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları bölüm/program/anabilim/anasanat dalında ba-
şarı ortalamasına göre yarıyıl/yılsonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğ-
renciler ile ilgili işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci örgün öğretim prog-

ramlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen

dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(7) Birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim

hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi

uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin

birinci fıkrasının (c) bendine  göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim üc-

reti öderler.

(8) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans

ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenci-

lerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında

kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu

madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(9) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak her yıl Bakanlar Kurulu tarafından be-

lirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük

MADDE 11 – (1) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafın-

dan, her sınıf için en az bir danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar

arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav

programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.

(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde yürütürler.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı

payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçek-

leşir.

b) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyip, öğrenci bilgi sistemi üzerinde almak is-

tediği ders/dersler için ders kaydı yapan öğrencinin ders kayıt bilgileri danışman tarafından

kontrol edilip, öğrenci bilgi sistemi üzerinden onaylanır. 

c) Ders kayıtları ile ilgili olarak öğrenci ve danışman tarafından yapılan işlemlerin her

biri ayrı ayrı olmak üzere öğrenci bilgi sisteminde kayıt altına alınarak ders kaydının yapıldığı

sayfada gösterilir.

ç) Ders kayıt işlemlerinden birinci derecede öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarı-

yılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Ders kaydı yaptırılmayan süre, 30 uncu maddede belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrenci-

lerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı

olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.
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(3) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları veya alıp devamsızlıktan (Z)

harf notu ya da başarısızlıktan (FF) harf notu almış oldukları ders/derslere kayıt yaptırmak zo-

rundadırlar.

(4) Herhangi bir dersten FF harf notu alarak başarısız olan öğrencinin, uygulama ve/ve-

ya laboratuvar ders/dersleri hariç, tekrar aldığı ders/derslere devam etme zorunluluğu yoktur.

Ancak bu öğrenciler söz konusu ders/dersler için o yarıyılda ders kaydı yaptırmak ve bu dersler

için yapılan tüm sınavlara girmek zorundadırlar.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 13 – (1) Öğretim programı, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yük-

sekokullarının niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratu-

var, klinik çalışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim program-

larının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından

belirlenir.

(2) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/anabilim/ana-

sanat dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda

yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler:

Öğrenim Seviyesi Kredi AKTS

Ön Lisans 80 ± 20 120

Lisans (4 Yıllık) 150 ± 30 240

Lisans (5 Yıllık) 200 ± 50 300

(3) Eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce o yarıyılda/yılda yürütülecek dersler

ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı/program kurulu

veya akademik kurulu tarafından belirlenir ve yarıyılın/yılın başlama tarihinden en geç dört

hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir, konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Eğitim-öğretim programlarının toplam AKTS’leri, ilgili programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve yükseköğretim yeterlikler çerçevesine göre belirlenir. Bir AKTS kredi değeri

haftalık 25-30 saat arasında iş yüküne karşılık gelecek şekilde ilgili diploma programını bitiren

öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim ka-

zanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngö-

rülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ilgili kurullar

tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır.

Dersler ve süreleri

MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.

(3) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS değerleri, mezuniyet için alınması

gerekli toplam AKTS değerinin en çok %40’ını oluşturacak şekilde düzenlenir.

(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi di-

ğer bölüm ve fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında açılmış olan genel

kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler

mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS değerinin %10’unu aşamaz. 
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Ders alma ve bırakma

MADDE 15 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında bir öğrencinin bir yarıyılda ala-

bileceği derslerin AKTS değerleri toplamı en fazla 40’tır. Belirlenen AKTS değeri, tekrar dersi

olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.

Dördüncü fıkrada yer alan hüküm kapsamında olmak üzere AGNO’su 2,50 ve üzerinde olan

bir öğrencinin alabileceği derslerin AKTS değerleri toplamı en fazla 45’tir.

(2) Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri

halinde AKTS miktarına ilaveten birer ders verilir.

(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin

başarılması gerekir.

(4) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri

hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi

olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler,  ilgili yarıyılda almaları gereken 30 AKTS’ye

ilaveten ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden,

en çok 15 AKTS’ye kadar daha ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece,

kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin

AKTS miktarı kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını

yerine getirdiği en çok 15 AKTS’ye kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde

alınan ilave derslerin AKTS miktarı, haftalık azami AKTS miktarını aşmamak üzere en çok

30 AKTS olabilir.

(5)  Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının

uygulandığı kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim

programı dönüşünde kendi kurumundan alabilirler.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF

notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami AKTS sınırını aşmamak kaydıyla, istediği ka-

dar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçer-

lidir.

(7) Öğrenciler, kayıt yenileme bitiş tarihini takip eden ilk iki hafta içerisinde almış ol-

dukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin yerine, geçen

sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.

(8) İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. An-

cak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda/yılda yeniden açılmaması ha-

linde başka bir ders seçilir.

(9) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimlerde, bu

maddenin diğer fıkralarında belirtilen esasların uygulanıp uygulanamayacağı, birimlerin kendi

eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile belirlenir. Bu birimlerde, ortak zorunlu dersler

hariç, birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamazlar.

Diğer yükseköğretim programlarında alınan dersi transfer etme

MADDE 16 – (1) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı

kazanan, başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversiteye yatay geçiş yolu ile

kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı ol-
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dukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan

eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının 27 nci maddeye göre muaf olarak de-

ğerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe daha önce aldıkları hangi ders/dersler karşılı-

ğında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm

belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2)  Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarı-

yılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim/ana-

sanat veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değer-

lendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır. Bu süreçte, öğrenciler muafiyet talebinde

bulunduğu derse/derslere devam ederler.

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurum-

larından aldıkları ders/dersler ile Üniversite öğrencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla diğer

yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin başarı notları Üniversitede uygulanan harf

notlarına çevrilerek not döküm belgelerine işlenir.

(4) Öğretim programlarında başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler not döküm bel-

gesine G (Geçer) olarak işlenir.

(5) Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin;

a) İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerine ait harf notları öğ-

rencinin not döküm belgesine işlenir.

b) Diploma programlarından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans not or-

talamaları, ön lisans programında alarak, lisans programında intibakı yapılan derslerin harf

notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik

ve kredi yönünden uyumlu olan dersi/dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, o ders/dersler

için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde

yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Daha önceki yarıyıl/yıllarda

ders kaydı yaptırılmış ve başarısızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için muafiyet talebinde

bulunulmaz.

(7) Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 veya YÖK tarafından kabul edilen diğer

yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı

dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden

dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile

ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Ancak, öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için

yıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan

programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.

Değişim programları

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki

üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. 

(2) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler,

değişim programlarından yararlanamaz.
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(3) Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esas-

lara göre yürütülür.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 18 – (1) İlgili kurulların önerisi, Senato kararı ve YÖK  onayı ile Üniversitede

yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre yürütülür.

(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/anabilim/anasanat dalı/programlara ait hazırlık sı-

nıfı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Teorik dersler, laboratuvar ve benzeri çalışmaların en az %80’ine

devam etmek zorunludur.

(2) Öğrenci devam şartını yerine getirmiş olsa bile; laboratuvar ve benzeri derslerden

başarılı olmak için, birimlerin uygulama esaslarında belirtilen çalışmaları başarı ile tamamla-

mak zorundadır.

(3) Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyılın/yılın

son haftası içinde öğrenci bilgi sistemi (ÖBS)’de ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütün-

leme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı ve

ek sınavdan oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı

olarak, çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde

duyurulur.

(2) Yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise en

az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sı-

navlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan sı-

navların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz.

(3) Öğrenciler; yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavı

ile yapılması halinde bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi

çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara

bağlanır. Ara sınav/sınavların ve varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve

kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %30 - %70, yarıyıl/yıl sonu/bütün-

leme sınavının etkisi ise %30 - %70 aralığında olabilir.

(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır

(0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi

yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendi-

rilir.

(5) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı pu-

anları 100 üzerinden verilir.
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(6) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

kısa süreli sınav/sınavlardır.

b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl için-

de yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınav yapılır. Bitirme

çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca, bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa

süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav

notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması, etkinliğin yapılmasını

takip eden 7 (yedi) gün içinde ilan edilir.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde

belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak

devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. Uy-

gulamalı derslerde başarı kriterleri birimlerin uygulama esas ve usullerinde belirtilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında

yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavla-

rına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir.

Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı ya-

pılan dersin harf notunun nasıl belirleneceği Senato tarafından hazırlanacak olan değerlendirme

esaslarında belirtilir. 

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama şart-

larını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya

mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan

sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili

dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bü-

tünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı bir kez kullanılır. Tek

ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin güz

ve bahar yarıyılı sonlarında bu derse ait tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav tarihlerini

takip etmede sorumluluk öğrenciye aittir. Tek ders sınavı yapılan dersin harf notunun nasıl be-

lirleneceği Senato tarafından hazırlanacak olan değerlendirme esaslarında belirtilir. 

e)  Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden

dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu sınavlarına ve bü-

tünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan

sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili

yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda

yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına gir-

meyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı

dil dersi ile bilgi iletişim teknolojisi, temel bilgisayar kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli

dersler için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri, Se-

nato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
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g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: İzlediği programın normal süresi sonunda mezuniyet

durumuna gelmiş, ancak AGNO’su 2,00’dan düşük olduğu için mezun olamayan öğrencilere

AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için son dört yarıyıla ait derslerden en çok dört

ders için yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin sınavlarına girecekleri dersler ilgili

yönetim kurullarınca karara bağlanır. Yapılan bu sınav sonunda mezun olamayan öğrenciler,

bir sonraki eğitim yarıyılı/yılında diğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre

öğrenimlerine devam ederler.

ğ) Ek sınav: 30 uncu maddede belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğ-

renciler için söz konusu maddede yer alan kapsam ve koşullarda yapılan sınavdır. Bu sınavdan

yararlanmak üzere ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav haklarını

kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri so-

nunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun gö-

rülen tarihlerde kullanırlar.

(7) Uzaktan eğitim yapan ve/veya yukarıda tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakül-

te/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında, bu sınavların nasıl yapılacağı ve de-

ğerlendirileceği, bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.

(8) Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanma-

sında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır.

(9) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve et-

kinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından

öğrenci bilgi sisteminde duyurulur.

(10) Derslerin şube veya gruplar halinde yapılması durumunda, sınavlar ve değerlen-

dirmelerin birlikte yapılıp yapılamayacağı birimlerin uygulama esaslarında belirtilir.

(11) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat

hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav

yöntemleri uygulanabilir.

Sınav programları

MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim/

anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi

gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştiri-

lemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Başarı durumlarının ilanı

MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sı-

navı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sı-

navının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi

sisteminde ilan edilir. 

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin

cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi;

3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi ya-

rıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
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Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan

edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim
eder. Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu
evrakı iki yıl saklamak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı

tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/ana-
bilim/anasanat dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtla-
rında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu ka-
rarı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse

ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puanlar dik-
kate alınır.

(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmalarının yarıyıl/yıl içi notuna katkısı ile yarıyıl/yıl içi notunun
ve yarıyıl/yıl sonu notunun ham başarı notuna katkıları; 20 nci maddeye göre, ilgili birimlerin
eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlenir. 

Başarı notunun hesaplanması 
MADDE 27 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetleri sonunda, kayıtlı oldukları programın ye-

terliklerini tamamlayarak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerine hekimlik diploması verilen
birimlerde, öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi, diğer
birimlerde ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Başarı değerlendirme sistemleri ile ilgili
uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişik-
likler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı du-
rumunun yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

(4) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gös-
terilmiştir: 

a) 
Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız
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b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.

2) Mezuniyet durumuna gelen öğrencinin AGNO’su 2,00 ve daha yukarı ise bu öğren-

cinin DC ve DD harf notu aldığı dersler başarılı sayılır. Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda

ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.

3) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. 

4) M notu, 16 ncı maddede yer alan kapsam ve koşullarda kullanılır.

5) Dikey geçiş işlemleri ile ilgili hususlarda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezun-

larının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

6) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.

7) Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk ya-

rıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 28 – (1)  AGNO; öğrencinin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yük-

sekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak

üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS değeri ile o dersin başarı notunun 27 nci

maddede belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayı-

nın, toplam AKTS miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane

olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki

AGNO’su yerine geçer.

Başarısızlık durumu

MADDE 29 – (1) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan

birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan

AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma

düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler

öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF

alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye

veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj

notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih

itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler

alarak, öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süre-

sinden sayılır.

(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösteri-

lemezler.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
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yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört

yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan

lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun

olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı

verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç

yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir

dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları

dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda, izledikleri programdan mezun ol-

mak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO’ları 2,00’dan düşük olduğu

için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yük-

seltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve

daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst

üste veya aralıklı olarak, toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav

hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak, bu öğrenciler, sınav hakkı dı-

şındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sı-

nıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav

hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden

öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl

sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eği-

tim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları

tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam

ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme,

Yatay ve Dikey Geçişler ile Üniversite İçinde Bölüm veya Birim Değiştirme

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, yazılı olarak kayıtlarının silinmesini talep etmeleri

veya ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmaları durumunda

Üniversiteden ilişikleri kesilir. 
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(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, merkezde Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığına, merkez dışında ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen

öğrenciye kayıt için verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin ye-

niden kaydı yapılmaz.

Mazeretler

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden

öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/mü-

dürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-

seköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenen doğal afetler

nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka

kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu bel-

gelendirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çık-

ması,

e) Öğrencinin tutuklu olması,

f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dı-

şındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alın-

ması,

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği benzer diğer hallerin ortaya

çıkması.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler

MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle

ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri

sınavlar için, istemeleri halinde 20 nci maddenin altıncı fıkrasının (e) bendinde belirtilen kap-

sam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.

b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili

yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

c) Sağlık raporu süresi ve diğer mazeretli olarak geçen süreler devamsızlıktan sayılır.

ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı

geçersiz sayılır.
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Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın/yılın ilk on iş

günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Sağlıkla ilgili nedenler hariç,

haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre

ile kayıt dondurulabilir.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom ve borderline vakalar gibi

ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt donduru-

labilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu istenmek ve incelenmek suretiyle,

kayıt dondurma işleminin devam edip etmeyeceğine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre

aranmaz.

(4) Öğrencinin tutuklu veya hükümlü olması durumunda, müracaat etmeleri halinde il-

gili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıt-

ları, 32 nci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belirtilen

esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara

giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uza-

tılır.

İzin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler

yapılır:

a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma

gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Ku-

rulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu mad-

desi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katıl-

maları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi

içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

c) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel ve

sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim

kurulu karar verir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar

öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.
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(2) Öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular, ilgili birimlerin internet sayfa-

sında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrencileri ilgilendiren özel nite-

likteki duyurular ise öğrencilerin elektronik posta adreslerine yapılabilir.

(3) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi

değiştirdikleri halde, bunu fakültenin/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun ilgili birimlerine

bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin yükseköğretim kuru-

mundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine yapılmış sa-

yılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokul-

larına yapılacak yatay/dikey geçişler ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.  

Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme 

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş

yapabilir. Geçişlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çift Anadal Lisans Programı ve Yandal Programı, Mezuniyet Tarihi, 

Diplomalar ve Verilme Şartları

Çift anadal lisans programı ve yandal programı

MADDE 39 – (1) Çift anadal programında; bir bölümün/programın öğrencileri lisans

öğrenimleri süresince, aynı fakülte/konservatuvar/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı ol-

dukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini

aynı zamanda takip edebilir.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları

başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yandal programına kayıt olabilirler.

(3) Çift anadal ve yandal programına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı

gündür. Ancak, bu tarihe kadar, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi,

bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler,

bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. 

(2) Mezuniyet durumuna geldiği halde AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, di-

ğer öğrencilerin tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

Diplomalar ve verilme şartları

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kapsam ve koşullarda kayıtlı olduğu

programdan mezun olabilmek için gerekli AKTS miktarını başarı ile tamamlayan ve AGNO’su

en az 2,00 olan öğrencilere o programın ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

İntibak 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ve daha önceki yıllarda kayıt

yaptırıp, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ikinci veya daha üst sınıflarda öğrenim görecek

öğrenciler için,  7 nci maddenin ikinci fıkrası, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası, 27 nci mad-

denin birinci fıkrasının son cümlesi ile 43 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

hükümleri uygulanır. 

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) 2015-2016 veya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp, hazırlık sınıfında

öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında birinci sınıfta öğre-

nimlerine devam edecek öğrenciler, 

b) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp bir veya iki yarıyıl süre ile kayıt

donduran birinci sınıftaki öğrenciler,

c) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırıp, AGNO’ları iki dönem üst üste

2,00’ın altında olduğu için bir üst sınıfa geçemeyen birinci sınıftaki öğrenciler,

ç) 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk defa birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler,

için uygulanır.

(3) Daha önce kayıtlı olduğu programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci-

lerden öğrenciliğe tekrar dönenler intibaklarının yapıldığı sınıfta yürürlükte bulunan yönetmelik

hükümlerine bağlı olarak öğrenimlerini sürdürürler.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay

içerisinde dekanlık ve müdürlükler bu Yönetmelik hükümleri kapsamında olmak üzere uygu-

lama esasları ile müfredat planlarını hazırlar ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren

uygulanmak üzere gerekli iş ve işlemleri yaparlar.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve

Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, önlisans

ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş He-

kimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans

eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, öğrenci kabulü, ölçme ve değerlendirme ile

mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

b) Bölüm başkanı: Karabük Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksek-

okullarındaki bölüm başkanlarını,

c) Danışman: Öğrencinin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgili rehberlik hizmeti

vermek üzere kayıtlı olduğu birimin, bölüm başkanlığı tarafından atanan öğretim elemanını,

ç) Dekan: Karabük Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

d) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders 1 krediyi, öğretim prog-

ramındaki uygulamalı derslerin 1 saati ½  krediyi, 

e) Fakülte: Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki

fakültelerini,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokul-

larında yüksekokul kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve

meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Müdür: Karabük Üniversitesine bağlı yüksekokul veya meslek yüksekokulunun mü-

dürünü,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,

ı) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu,
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j) Uzaktan öğretim: Eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon

ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bu-

lunmasını gerektirmeyen eğitim türünü,

k) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir. 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre

bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılabilir.

Kayıt ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülen lisans ve önlisans programlarına öğrenci ka-

bulü; 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına

göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulü

Üniversite tarafından düzenlenen özel yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır.

(3) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(4) Uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato ka-

rarı ile belirlenir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversitenin bir eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin

ilk kayıt işlemleri e-devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.

(2) E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler için Rektörlükçe belirlenen ta-

rihlerde kayıt yapılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen

belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

(4) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapı-

lır.

(5) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların kesin

kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

(6) Kayıtlarda müracaatların şahsen yapılması esastır. Öğrencinin kayda gelmesini en-

gelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durum-

larını belgelemek kaydıyla vekâlet yoluyla da kayıt yaptırılabilir.
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Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde ilgili mevzuata göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın

denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen

süreler içerisinde öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler ders alma işlemlerini

yapamazlar ve kayıtları yenilenmez. Ayrıca, yalnızca öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ya-

tıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen ta-

rihlerde kendileri yaparlar. Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlaya-

mayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme

dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Be-

lirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğren-

cilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme iş-

lemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler beklemeli öğrenci olarak adlandırılır,

bekleme süresi azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir. Öğrenci beklemeli statüde kaldığı

sürece öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı Senatonun kararıyla ara sınav haftaları hariç, her biri en az

on dört hafta veya en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz

ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi

ve uygulama şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.

(3) Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsayan akademik takvimi eğitim-öğretim

yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenerek ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler;

yabancı dil hazırlık ve bilimsel intibak sınıfları hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileme yaptırıp yaptırmadığına

bakılmadan önlisans programlarında azami dört yıl, lisans programlarında azami yedi yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim plan ve programları, ilgili bölüm/anabilim dalı ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Bir sonraki akademik

yılla ilgili değişiklikler her yıl mayıs ayı içinde aynı esaslar çerçevesinde karara bağlanır.

(2) Ortak zorunlu dersler dışında, dört yıllık lisans programlarının en az 128 kredi, iki

yıllık önlisans programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması gerekir. Her dönem için

30 AKTS kredisi olmak üzere; önlisans programlarında 120 AKTS kredisi, lisans programla-

rında 240 AKTS kredisi alınması gerekir. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer,

atölye, laboratuvar, arazi uygulamaları ve benzeri uygulamalı derslerden oluşur.
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(3) Eğitim-öğretim programlarında staj, işyeri eğitimi olan fakülte/yüksekokul/meslek

yüksekokullarında, öğrencilerin staja, işyeri eğitimine başlama şartları ile uygulama esasları,

eğitim-öğretimin özelliği göz önünde bulundurularak, ilgili kurulun teklifi ile Senato tarafından

düzenlenir. Eğitim-öğretim programlarında zorunlu staj olmayan fakülte/yüksekokul/meslek

yüksekokullarında ise isteğe bağlı olarak öğrenci staj yapabilir. Bu öğrenciler için de staja baş-

lama şartları ile staj uygulama esasları için aynı usul uygulanır.

(4) Eğitim-öğretim planında yer alan bazı uygulamalı derslerde, eğitim-öğretimin özel-

liğine göre Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde öğrenciye uygulamalarda ba-

şarılı olma şartı getirilebilir. Bu takdirde yıl içi uygulamalarında başarısız olan öğrenciler o

dersin genel sınavına ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına giremezler.

Yatay geçişler

MADDE 12 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversitenin fakültelerine veya

yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-

sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-

kin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-

lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine

Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden

öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere

muafiyet verilerek ve AKTS kredileri dikkate alınarak programdan alması gereken dersler birim

yönetim kurul kararı ile belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı

yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

Çift anadal ve yandal

MADDE 14 – (1) Üniversite bünyesindeki önlisans ve lisans programları arasında çift

anadal ve yandal işlemleri Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yü-

rütülür.

İntibaklar

MADDE 15 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören

ve Üniversitenin birimlerinden birine kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim

kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu

öğrenciler muafiyete esas olacak not derecelerini içeren not durum belgesi ve ders içeriklerinin

aslı veya onaylı örneğini dilekçelerine ekli olarak, ilk kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının

güz veya bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa veya

yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. 

(2) Ancak hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran öğrenciler ile isteğe bağlı

hazırlık okuyan öğrenciler ders muafiyet taleplerini hazırlık eğitiminden sonraki güz veya bahar

yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa veya

yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. 
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(3) Muafiyet dilekçeleri bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir. Ancak Üniversitenin

birimlerinden birine kayıtlı iken eş zamanlı okumakta olduğu başka bir yükseköğretim kuru-

mundan mezun olan ya da ayrılan ve daha önce muafiyet talebinde bulunmuş olan öğrenciler

tekrar muafiyet talebinde bulunabilirler.

(4) Muafiyet talebinde bulunan öğrencinin ders muafiyeti ilgili komisyon ve kurullar

tarafından öğrencinin bağlı olduğu müfredatta yer alan tüm dersler açısından bir defaya mahsus

incelenir ve bu incelemede öğrencinin okumakta olduğu programda almış olduğu dersler de-

ğerlendirmeye alınmaz. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı dere-

cesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde

karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı dersler transkriptinde (M) harfi ile belirtilir ve or-

talamaya dâhil edilmez.

İkinci öğretim

MADDE 16 – (1) Üniversitede, 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ikinci

öğretim uygulanır.

Uzaktan öğretim

MADDE 17 – (1) Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görmesi ha-

linde bir programdaki derslerin tamamı uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler, uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

(3) Uzaktan öğretimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 18 – (1) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi ile ilgili işlemler; Yüksek-

öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-

dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve

Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Danışmanlık ve koordinatörlük görevi

MADDE 19 – (1) Danışmanlık ve koordinatörlük görevine ilişkin Senato tarafından

belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kimlik kartı

MADDE 20 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran her öğrenciye bir kimlik kartı ve-

rilir. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığına bildirir, yeni kimlik kartı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-

fından çıkartılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınav ve Değerlendirme

Ders türleri

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyecekleri ders programları, kayıtlı ol-

dukları bölüm tarafından belirlenir. Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu, ön koşul ve ortak

zorunlu dersler şeklinde gruplara ayrılır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi

için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
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b) Seçmeli dersler: Programa bağlı seçmeli dersler, isteğe bağlı seçmeli dersler ve Üni-

versite ortak seçmeli dersler olmak üzere üç türlüdür. Bu derslerden;

1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında

yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek

alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir. Bu dersler, aksine bir kayıt yoksa başka prog-

ramlardan da ilgili kurul kararı ile alınabilir. Bu derslerden başarısız olunması durumunda

ve/veya dersi seçen öğrenci sayısının 10’dan az olması durumunda, öğretim planlarında eşdeğer

kabul edilen derslerden bir başkası ilgili kurul kararı ile alınabilir, öğrenci bu seçtiği dersten

başarılı olmakla yükümlüdür.

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak

amacıyla, kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. Bu dersler de alındığında ba-

şarılı olunması gereken derslerdir ve programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz. Bu

derslerden başarısız olan öğrenciler, aynı dersin daha sonraki yarıyıllarda açılmaması duru-

munda ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı kredide eşdeğer tutulan bir dersi seçip başarılı ol-

makla yükümlüdür.

3) Üniversite ortak seçmeli dersler: Senato tarafından belirlenen ve tüm öğrencilerin

öğrenim süresi içerisinde en az bir defa alıp başarılı olmakla yükümlü olduğu derslerdir.

c) Ön koşullu dersler: Alt yarıyıllarda yer alan ön koşul derslerden bir veya birkaçının

başarılması şartıyla alınabilecek derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulun önerisi ve Sena-

tonun kararıyla belirlenir. 

ç) Ön koşul dersler: Ön koşullu bir dersi alabilmek için ders planlarına göre önceki ya-

rıyıllarda alınması gereken dersi ifade eder. (c) bendinde belirtilenlerin dışında, hangi dersin

veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Ön koşul

dersler ilgili yönetim kurulu kararı ile her iki dönemde de açılır.

d) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.

(2) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde de yürütülebilir. Bu ders-

lerin gruplara ayrılma nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından ka-

rara bağlanır. Gerekli görülmesi halinde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile de dersler grup-

lara ayrılarak veya birleştirilerek işlenebilir.

(3) İlgili kurul kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi

veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili

kurulca düzenlenir.

(4) Ders kredisi değerinin buçuklu olması durumunda bu değer alt tamsayıya tamam-

lanır.

Ders alma, ders silme, ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde danışmanının denetiminde ders alma işlemlerini gerçekleştirirler. Öğrencilerin bir

yarıyılda kaydolacağı derslerin toplamı 30 AKTS’dir. Ancak üçüncü yarıyıldan itibaren yapı-

lacak olan ders alma işlemlerinde öncelikle alt yarıyıl derslerini almak şartıyla ikinci fıkra hük-

mü uygulanır.
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(2) Lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren genel

ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre ders alma işlemi yaparlar. GANO’su 3,00 ve üzeri olan

öğrenciler 40 AKTS, 2,50 – 2,99 olan öğrenciler 36 AKTS, 2,00 – 2,49 olan öğrenciler ise 30

AKTS’ye kadar takip eden yarıyılda derse kaydolabilirler. GANO’su 2,00’nin altı olan öğren-

ciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır ve takip eden yarıyılda en fazla 18 AKTS’ye kadar

derse kaydolabilirler. 

(3) Önlisans programlarında öğrenim gören öğrenciler ise üçüncü yarıyıldan itibaren

en fazla 40 AKTS’ye kadar derse kaydolabilirler. 

(4) Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm ders-

leri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ders muafiyeti talebinde bulunanlar durumlarının

uygun olması halinde muaf tutuldukları dersin AKTS toplamı kadar 30 AKTS sınırını aşmamak

şartıyla üst yarıyıldan ders alabilirler.

(5) Ön koşul dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o

derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır.

(6) Yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran ve/veya ders muafiyeti bulunan

öğrenciler öncelikle alt yarıyıl derslerini almak şartıyla geldiği ilk iki yarıyılda 30 AKTS’ye

kadar ders alabilirler. Devam eden yarıyıldan itibaren ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğ-

rultusunda ders alabilirler.

(7) Not ortalaması 2,00 olmak kaydıyla, öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda

mezun olabilecek durumda ise bu yarıyıllarda en fazla 45 AKTS ders almasına izin verilebilir.

Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman onayı alarak ilgili

dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler ve bu derslerin alınabilmesine ilişkin ilgili yönetim ku-

rulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(8) Öğrenciler, öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma

çalışmalarına katılmak zorundadır.

(9) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajla-

rını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır.

(10) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde be-

lirtilen ders ekleme ve ders silme döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten

kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders

ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ek-

ledikleri tarihe kadar geçen süre için eklemiş oldukları derslerden devamsız sayılırlar.

(11) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam

edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin

sınavı geçersiz sayılır.

(12) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim bir-

leştirilerek ders yapılan programlar dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci

öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.

(13) Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz

ve üzerindeki dersi bırakamaz.
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(14) Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan üç nüsha olarak düzenlenen
ders alma formunu, ders alma ve bırakma süresi sonunda, en geç bir hafta içerisinde danışma-
nına teslim ederler. Danışman teslim aldığı ders alma formunun bir nüshasını öğrenciye verir,
bir nüshasını izlemekte olduğu öğrencinin dosyasına takar, üçüncü nüshayı ise bir hafta içeri-
sinde imza karşılığında Bölüm Başkanlığına teslim eder. Uzaktan öğretim programlarında öğ-
renim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hu-
suslar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak
gerçekleştirilir.

(15) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler DD ve üzeri not alınan dersleri alındığı
yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler. Sınamalı durumda olan öğrenciler ile mezu-
niyet için bütün derslerden geçer not almış ancak gereken not ortalamasını (2,00) sağlayamamış
öğrenciler için üç yarıyıl şartı aranmaz.

(16) Tekrarlanan derslerde son alınan not geçerlidir.
Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Derse ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’un-
dan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin sınavlarına gire-
mez. Belirtilen devamsızlık üst sınırı, üçüncü fıkrada belirtilen durumlar dışında hiçbir şekilde
aşılamaz. Bir ders hem teorik hem de uygulamadan oluşuyorsa bu dersin devam zorunluluğu
teorik veya uygulama saatinden hangisi fazla ise fazla olan üzerinden, eşit ise eşit olarak he-
saplanır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur.

(2) Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde devam şartı aranıp aranmayacağına ilgili
yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notunun belirlenme-
sinde, dersi tekrarladığı dönemdeki sınav notları dikkate alınır.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğrencilerin, milli takım ve
üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde bu etkinliklere katılmala-
rının zorunlu olması durumunda öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesa-
bında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca
belirlenecek tarihlerde girerler. Öğrenciler bu faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri
yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadır-
lar. Yukarıdaki faaliyetler kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun bir öğrenci için verebi-
leceği toplam izin süresi en fazla yirmi gündür. İzinlerin faaliyetlerden önce alınması zorunlu-
dur. Spor yarışmaları ile kültürel etkinliklere katılacak öğrencilere söz konusu faaliyetlerden
hemen önce yapılacak olan en son hazırlık çalışmaları için Üniversite Yönetim Kurulu tara-
fından izin verilebilir.

(4) Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir.
Sınavlar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, mazeret sınavı, tek ders sınavı, seviye

tespit sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem
sözlü, ödev veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav programı bölümlerin önerisi üzerine de-
kanlık veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sı-
navlardan en az iki hafta önce ilgili birim web sayfalarında ve panolarında ilan edilmek suretiyle
uygulanır.
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(2) Bütünleme sınavı yapılmasına, yaz okulu açılmasına Senato tarafından karar verilir.
Senato tarafından bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin karar alınmadığı takdirde ilgili yönetim
kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle genel sınava giremeyen öğrenciler için, de-
kanlık/müdürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır. Bütünleme sınavı
yapılmasına karar verildiği takdirde genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
açılmaz.

(3) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(4) Öğrenciler sınava, ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartı

veya kimliği teşhise yarayacak kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(5) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. 29 uncu maddeye göre ilgili yönetim kurulu

kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için, dekanlık/mü-
dürlükçe belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır.

(6) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Devam koşu-
lunu yerine getiren öğrenciler genel sınava girebilir. Bir dersten genel sınava girme hakkı ol-
duğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler yapılmasına karar verilmesi
durumunda bütünleme sınavına girebilir.

(7) Tek ders sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak

mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına
bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını
yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler.

b) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı
halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir
dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek
ders sınav hakkı verilir.

c) Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not orta-
lamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(8) Sınavların düzeni, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetimince sağ-
lanır.

(9) Sınavlarda, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım
eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında
genel düzeni bozan, sınav salonunda iletişim araçları bulunduran öğrenciler hakkında tutanak
tutulur ve bu öğrencilere, o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler hak-
kında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
ları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Başarı notu
MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin

ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav
dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler Diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme so-
nucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı
ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa
bu durumda ara sınav notunun başarı notuna katkı oranı % 40 olarak hesaplanır. Genel sınav
ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun katkı oranı % 60 olarak he-
saplanır.
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(2) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya yapılmasına karar verildiği

takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun

% 50’sinden az olmaması gerekir.

Notlar ve dereceleri

MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak 25 inci maddede

belirtilen hususlar göz önünde tutularak, öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlar-

dan biri verilir:

NOT ARALIĞI HARF NOTU KATSAYI DERECELER

90-100 AA 4,00 GEÇER

86-89 AB 3,75 GEÇER

81-85 BA 3,33 GEÇER

76-80 BB 3,00 GEÇER

70-75 BC 2,75 GEÇER

65-69 CB 2,33 GEÇER

60-64 CC 2,00 GEÇER

57-59 CD 1,75 GEÇER

54-56 DC 1,33 GEÇER

50-53 DD 1,00 GEÇER

0-49 FF 0,00 GEÇMEZ

F1 GEÇMEZ, DEVAMSIZ

F2 GEÇMEZ, SINAVA GİRMEDİ

G GEÇER (Kredisiz Dersler)

K GEÇMEZ (Kredisiz Dersler)

M GEÇER (Muaf Edilen Dersler)

a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınav-

larına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen de-

vamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütün-

leme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sı-

nava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.

ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.

d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.

(2) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri ba-

şarmış ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan

öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar

ders almaları gerekmektedir.
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Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 27 – (1) Sınavı yapan öğretim elemanları ara sınav, proje, ödev ve benzeri

değerlendirmelerin sonuçlarını ilgili yarıyıl dersleri bitmeden bir hafta önce, genel ve yapıl-

masına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarının sonuçlarını ise akademik takvimde be-

lirtilen sürelerde öğrenci otomasyon sisteminde ilan ederler. Sınavların sonuç listeleri, öğretim

elemanları tarafından sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içerisinde ıslak imzalı ola-

rak ilgili birime teslim edilir. Sınav evraklarının yazılı kâğıtları, not listesi, yoklama tutanağı

ve devam çizelgelerinin saklanma süresi iki yıldır. Bu sınav evraklarını kadrolu öğretim ele-

manları kendileri saklar, kadrolu olmayan öğretim elemanları ilgili birime teslim ederler. 

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin

öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili

bölüme dilekçe vererek itiraz edebilirler. İtirazlarla ilgili olarak;

a) İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından,

konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç iki iş günü içerisinde incelenir, sonuç

yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan

edilir. 

b) Sonucun ilanı itibariyle iki iş günü içerisinde, ikinci defa itiraz edilmesi halinde, mü-

racaat ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile dersi oku-

tan öğretim elemanı dışında ilgili bölümdeki öğretim elemanlarından en az üç kişilik komisyon

kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir, en geç iki iş günü içerisinde inceleme tamamlanarak

sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir, ilgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç

ilan edilir.

(3) Öğrenci itirazı olmadan ilan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın öğ-

retim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli

başvurusunu akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine

girilmesinin son gününden itibaren iki iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak

zorundadır.

(4) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sisteminde ge-

rekli düzeltme yapılır.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm dersler için GANO’su ile iz-

lenir. Bir dersin kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını

verir. Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin aldığı

tüm derslerin ağırlıklı puan toplamı o dönemde alınan derslerin kredi toplamına bölünür.

GANO’su ise öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren sorumlu olduğu derslerin tümü

dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl gerekse GANO’larında bu Yönetmeliğe göre verilen

notların tamamı hesaba dâhil edilir. Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonraki

üçüncü hanenin beş veya beşten büyük olması durumunda ikinci hanenin değeri bir artırılarak,

virgülden sonra iki hane olacak şekilde ifade edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mazeretler ve İlişik Kesme

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 29 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirtilen

mazeretli ders alma haftasının son günü mesai bitimine kadar dilekçe ile müracaatta bulunma-

ları gerekmekte olup, bu tarihten sonraki kayıt dondurma talepleri işleme alınmaz. Kayıt don-

durmak isteyen öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde başvuru dilekçesinin tarihi baz alınarak kayıt don-

durma işlemi öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

(2) Talebi doğrultusunda öğrencinin kaydı eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl,

en fazla iki yarıyıl dondurulabilir. Öğrenciler kayıt dondurdukları yarıyıllarda herhangi bir

derse kayıt olamaz ve o yarıyılın sınavlarına giremez. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim

süresinden sayılmaz. Öğrencinin kayıt dondurduğu sürede öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı

ödeyip ödemeyeceği ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrenciler, kayıt dondurma

başvurularının sonuçlarını izlemek ve öğrenmekle yükümlüdür.

(3) İkinci fıkrada belirtilen sürelerde kayıt donduran ve kayıt dondurma süresinin uza-

tılmasını isteyen öğrencilerin mazeretlerini belgelendirerek dilekçe ile müracaatta bulunmaları

gerekmekte olup, bu öğrencilerin müracaatları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından de-

ğerlendirilir.

(4) Kayıt dondurma süresi sona erdikten sonra herhangi bir müracaatta bulunmasına

gerek olmadan öğrencinin bir sonraki yarıyılda kaydı açılır.

(5) Sağlık mazeretleri ile ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren

en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılmak zorundadır. Süresi içinde yapılma-

yan başvurular ile ayakta tedaviye ilişkin üç günden az sağlık raporları işleme alınmaz. Yatarak

tedavide gün şartı aranmaz. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu

olduğu sürede derslere devam edemez, sınavlara giremez. Sağlık raporu dışındaki mazeretler

belgelendirilmek şartıyla ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(6) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 23 üncü maddede belirtilen devam-

sızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için

ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeretli izinli sayılır ve öğrencinin kaydı dondurulur.

(7) Sağlık durumları sebebiyle izin almış olan öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek

durumda olduklarını sağlık raporu ile belgelendirdikten sonra öğrenimlerine devam edebilirler.

İlişik kesme/kayıt silme

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin; ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma

cezası almaları veya ilgili mevzuatta öngörülen diğer hallerin ortaya çıkması halinde Üniversite

ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrenciler, istedikleri takdirde, yazılı başvuruda bulunarak kayıtlarını sildirebilirler.

Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi

olarak belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Bu durumdaki öğrencilere kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir. Üniversiteden

kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Bu

şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.
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(3) Yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin

Üniversiteyle ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma

MADDE 31 – (1) Mezuniyet, diploma ve mezuniyet belgeleri, Senato tarafından be-

lirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 32 – (1) Öğrenciler her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen öğrenci katkı

payını/öğrenim ücretini ilgili mevzuat hükümlerine göre akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen sürede öğrenci katkı payını/öğre-

nim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenci katkı payı/öğrenim üc-

retini yatırmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 33 – (1) Onur belgesi ve yüksek onur belgesi, Senato tarafından belirlenen

esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Önlisans ve lisans mezunlarından; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, önlisans

programlarını dört yarıyılda, lisans programlarını sekiz yarıyılda tamamlayan ve herhangi bir

disiplin cezası almayan öğrenciler arasından GANO’suna göre fakülte/yüksekokul/meslek yük-

sekokulu birincisi, ikincisi, üçüncüsü belirlenir. GANO’sunda eşitlik olması halinde tekrar edi-

len ders sayısına bakılır. Eşitliğin devam etmesi durumunda yaşı küçük olan öğrenci öncelik-

lidir. Bu öğrencilere ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanan başarı belgesi verilir.

(3) GANO’suna göre en yüksek puana sahip olan lisans mezunları arasından Üniversite

birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenir. Eşitlik durumunda ikinci fıkrada belirtilen hükümler

geçerlidir. Dereceye giren öğrencilere Rektör tarafından imzalanan başarı belgesi verilir.

Özel öğrenciler

MADDE 34 – (1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında Ön-

lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hüküm-

lerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin nüfus kayıt sistemindeki (MERNİS)

adresine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu Üni-

versiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirim

yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
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Ders alma işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce ilk kaydını yap-

tıran öğrenci her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen sürede danışmanının deneti-

minde alacağı dersleri belirler. Öğrenciler, ders alma işleminde öncelikle başarısız ve tekrarla-

mak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç almadıkları

alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bu-

lunmayan öğrenciler, kredi sınırı dâhilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarı-

yılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler. 

(3) Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Ancak

zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına

inilebilir. Öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili

yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40

AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına

izin verilebilir.

Tek ders sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce ilk kaydını yap-

tıran öğrencilerden eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağla-

yan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenci, tek ders sınavına girebilir. Tek

ders sınavından başarılı olamaması halinde, her dönem kaydını yenileyip, öğrenci katkı payı/öğ-

renim ücretini yatırmak koşulu ile yeniden başvuruda bulunarak tek ders sınavına girebilir. Öğ-

renci katkı payı/öğrenim ücretini yatırdığı halde müracaatta bulunmayan öğrenciler tek ders

sınavına giremezler. Bu sınavda alınan not 100 tam not üzerinden en az 60 ise öğrenci başarılı

sayılır.

Ders başarısı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından önce ilk kaydını yap-

tıran öğrenciler açısından bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, genel sınav veya bütünleme

sınavı yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden,

ders başarı notunun da tam notun % 60’ından az olmaması gerekir.

(2) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak öğretim elemanı tarafından aşağıda

gösterilen notlardan biri verilir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan Not Katsayı Dereceler

90 –100 A1 4,00 Pekiyi

80 – 89 A2 3,50 İyi-Pekiyi

70 – 79 B1 3,00 İyi

65 – 69 B2 2,75 Orta-İyi

60 – 64 C 2,50 Orta

G Geçer (Kredisiz dersler için)

M Geçer (Muaf edilen dersler için)
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b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere

verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere

de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere

verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğ-

rencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin

veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda ba-

şarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu

not verilir.

4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 37 – (1) 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

rabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma

ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma

şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uy-

gulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şe-

killerine 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.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş-

birliği ile yurt içinde ve yurt dışında yeni medya ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uy-

gulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları,

özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla yeni medya konusunda işbirliğinin gelişmesine destek

olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede eğitim alan öğrencilerin ve akademik personelin yeni medya konusunda

yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlemek,

b) Üniversitenin yeni medya alanındaki çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu

ile ilgili görüş ve öneriler sunmak, projeler üretip uygulamak, 

c) Yeni medya konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği ya-

parak toplantı, çalıştay, konferans, seminer, sempozyum düzenlemek, bilimsel yayınlar yap-

mak,

ç) Yeni medya alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke yararına kullanılması

için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Yeni medya konusunda dokümantasyon, arşiv ve kitaplık oluşturmak,

e) Yeni medya konusunda topluma, endüstriye ve gereksinimi olan her kuruma danış-

manlık hizmeti vermek,

f) Yeni medya okuryazarlığı, yeni medya uzmanlığı, içerik ve uygulama geliştirilmesine

yönelik kurs, seminer, sertifika programlarının ilgili merkez ve birimlerle ortak yürütmek,

g) Toplumda yeni medya okuryazarlığının oluşması için her türlü etkinlikte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Rek-
tör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından birini vekil
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse mevcut Müdürün görevi sona erer ve yerine yeni Müdür
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevleri yapmak,
e) Her yıl sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki

raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir-

ler.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden olu-
şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görev-
lendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak,
b) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
c) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grup-

ları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
d) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karara bağlamak,
e) Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği konuları görüşüp karara bağlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik
alanlarına uygun biçimde laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2014 tarihli ve 28952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversite radyo ve televizyonunu bünyesinde barın-
dıran bir teşkilatlanma ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “radyo-televizyon, sinema yapım,
radyo-televizyon” ibaresi, “basın,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
“a) Üniversitenin ve Merkezin amaçları doğrultusunda yazılı basın, haber ajansı, ma-

saüstü yayıncılık, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi alanlarındaki gelişmeleri ve
teknolojileri takip ederek bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez araç parkuru hizmetlerini öğrenci uygulama gereksinimleri öncelikli olmak
üzere kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin talepleri doğrultusunda organize
etmek. 

c) Üniversitenin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını
desteklemek. 

ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaç-
ları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak
ve benzeri hizmetleri vermek. 
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d) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görüşünü artırmak üzere; merkezin faaliyet
alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dı-
şındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya
yurt dışından gelenleri kabul etmek. 

e) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı
çalışmaları ile ilgili mekan, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak. 

f) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her
türlü faaliyetle ilgili eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak.

g) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde
bulunmak.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üyeleri”
ibaresi “elemanları” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyesi veya” ibaresi
yürürlükten kaldırılmış, “iki” ibaresi “üç”  olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiştir. 
“Süresi biten Müdür yardımcıları müdürün teklifi ile yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki
müdür yardımcısı” ibaresi  “müdür yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkradaki “öğretim
üyesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “dört kişi olmak üzere”
ibaresi, “öğretim elemanları ve müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PROTEİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 

VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(PROMER) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İno-
vasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Ge-
liştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları, bu organların seçimleri,
görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyet-
lerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2014 28952
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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 bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı İstanbul bölgesinde endüstride kullanılan enzimler

olmak üzere, ülkemize ithal edilen enzimlerin belirlenmesi ve yerli üretim gerçekleştirilmesi
için gerekli Ar-Ge ortamını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve bu konuda çalışacak
yerli işletmelerin ilgili Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını arttırmalarını destekleyecek bilgi ve
teknoloji üretimi ve uygulama faaliyetleri hazırlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkez personeli için uyum ve eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
b) PROMER laboratuvarında eğitim programlarının gerçekleştirilmesi.
c) Sanayi görüşmeleri ile sektör problemlerinin belirlenmesi ve çözüm için stratejilerin

oluşturulması.
ç) Akademisyenler ile yapılacak görüşmeler ile sektöre katkı sağlayacak ve konuyla il-

gili öğrencilerin buluşabileceği platformun oluşturulması.
d) Yapılacak toplantılar ile akademisyenler ile sektörün bir araya getirilmesi.
e) Düzenlenecek eğitim ve çalıştaylar ile sektör için nitelikli personel yetiştirilmesi.
f) Endüstriyel enzim ve protein moleküller konusunda sanayi ve akademisyenlerin ye-

nilikleri takip ederek bir araya getirilmesi.
g) Merkez laboratuvarında gerçekleştirilecek araştırma sonuçlarının makale halinde ya-

yınlanması, faydalı model başvurularının ve patentlenmesi süreçlerinin takip edilmesi. 

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.
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Müdür ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek. 
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak. 
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. 
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek. 
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek. 
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak. 

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Yönetim kurulu ve görevleri 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak. 

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek. 

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek. 

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek. 

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-
tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-
ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir. 

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-
yısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak. 
c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak. 
Çalışma birimleri ve görevleri 
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici
çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim
Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-
revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur. 

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma bi-
rimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında
toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki
elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,
çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elema-
nının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştir-

mek amacıyla; Merkez bünyesinde birimler, program koordinatörleri veya program rehberleri
şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Müdürlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Mü-

dürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-
revlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/45 

KARAR NO : 2013/386 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

31/05/2013 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan 

MEHMET EL SALĠH, Abdulcelil ve Emine oğlu, 1992 SURĠYE doğumlu, , , mah/köy 

nüfusunda kayıtlı, 3 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (ÇKK 23/3) 

cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Kevkeb Naccar kızı, 1994 Suriye doğumlu, mah/köy 

nüfusuna kayıtlı AHMET UKO, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. 

(ÇKK 23/3) cezası ile cezalandırılan MUSTAFA UKO, Mehmed ve Mediha oğlu, 1966 SURĠYE 

doğumlu, tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme kararı SANIK AHMET UKO, SANIK 

MUSTAFA UKO ve müĢteki SAĠD ZAHLUL'a tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5197 

————— 

ESAS NO : 2017/147 

KARAR NO : 2017/125 

5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 04/04/2017 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-e), 

ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 5 3/1-a,d,e), 100 TL 

ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmed ve Fahime oğlu, 1978 SURĠYE doğumlu 

AHMED BEREKET tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5198 

————— 

ESAS NO : 2012/571 

KARAR NO : 2013/64 

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

26/02/2013 tarihli ilamı ile sanıklar MUSTAFA ÖLMEZ ve ZEYDAN SIRMA hakkında AYRI 

AYRI BERAAT kararı verildiği, Ġbrahim ve Selva oğlu, 1981 SURĠYE doğumlu, müĢteki 

MAHMUT HAC ALĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme kararı tebliğ edilememiĢtir. 
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1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5199 

————— 

ESAS NO : 2015/702 

KARAR NO : 2016/53 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/01/2016 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 

1 YIL 8 AY HAPĠS, VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN 

(ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK 

(TCK 53/1-a,d,e), 25000 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Nasır ve Münira oğlu, 1995 

ĠDLĠP doğumlu ALĠ AVAD tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 25/01/2016 Tarihli mahkeme 

kararı tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 5200 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOZ ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz ġeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 24.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 24.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 Faks: (0 312) 397 33 74 - 71 

 6392/1-1 
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YÜK DENGELEME VE WEB UYGULAMA GÜVENLĠK DUVARI CĠHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi 

Müdürlüğü ihtiyacı Yük Dengeleme ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı Cihazı ihtiyaç sahibi 

kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesi ile istenilen Citrix Netscaler MPX 8920 marka/modeline 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen Citrix Netscaler MPX 8920 marka/modeline 

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

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6389/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR MĠCROSOFT KURUMSAL LĠSANSLAMA ANLAġMASI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Microsoft Kurumsal Lisanslama AnlaĢması kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modellerine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR MASAÜSTÜ, TAġINABĠLĠR, BÜTÜNLEġĠK, ÖZEL 

AMAÇLI BĠLGĠSAYAR VE MOBĠL CĠHAZLAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar masaüstü, taĢınabilir, bütünleĢik, özel amaçlı bilgisayar ve mobil 

cihazlar teknik Ģartnamesine ve Apple markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Apple markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

Apple markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 17 Temmuz 2017 – Sayı : 30126 

 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Balıkesir İli Burhaniye Belediye Başkanlığından: 

Balıkesir Ġli Burhaniye Ġlçesi, Mahkeme Mahallesi hudutları üzerinde bulunan, mülkiyeti 

Burhaniye Belediyesine ait aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumu belirtilen taĢınmaz üzerine, 

06.12.2016 tarih ve 2016/339 sayılı meclis kararı gereği 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a 

Maddesine göre kapalı teklif usulü ―Kat KarĢılığı ĠnĢaat‖ yaptırılacaktır. 

 

Ġl Ġlçe Mahallesi Ada Parsel Arsa Alanı 

Toplam 

ĠnĢaat Alanı 

Kullanım 

Amacı 

Balıkesir Burhaniye Mahkeme 820 3 4.998,59 m² 8.491,53 m² Konut 

 

1 - Bu iĢin tahmini bedeli 2017 yılı birim fiyatları ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı 

yaklaĢık birim maliyetleri hakkında tebliğ esas alınarak arsa bedeli dahil 7.703.907,98 (yedi 

milyon yedi yüz üç bin dokuz yüz yedi TL doksan sekiz KuruĢ)’dur. 

2 - Söz konusu taĢınmaz üzerine kat karĢılığı inĢaat yaptırılarak değerlendirilecek ve 

yapılacak inĢaat sonucunda A ve C Blok ta yer alan daireler yükleniciye kalacak olup, B Blok 

(ĠnĢaat Alanı 3.230,67 m² olan 20 daire) Burhaniye Belediyesine kalacaktır. Burhaniye 

Belediyesine kalacak olan B Blok’ un kabulü ile ve bu alanın sabit kalması koĢulu ile teklifler 

1.000,00 TL Bedel üzerinden arttırma yapılacak Ģekilde ihale edilecektir. 

3 - Ġhale 28.07.2017 Cuma günü saat 10.00'de Burhaniye Belediyesi Binası Ġçerisindeki 

Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar Burhaniye Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje 

Müdürlüğünde 27.07.2017 tarihi saat 17:30 a kadar ücretsiz görebilirler. 

5 - Ġhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacaktır. 

6 - Ġstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif mektubu ile birlikte; 

a. Kanuni ikametgâhı ve yazıĢma adresini gösteren belge 

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, (2017 yılı vizeli) 

c. Noter tasdikli imza sirküleri 

d. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler 

e. Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) 

f. Ġstekli Ģirket ise, onaylı Ģirket tüzüğü 

g. Mali durum bildirisi ve belgeleri 



17 Temmuz 2017 – Sayı : 30126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

h. Tahmini bedelin %30’undan az olmamak üzere kullanılmamıĢ nakit kredisini veya 

teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir Türkiye’de faaliyet gösteren 

bankalardan alınacak banka referans mektubu veya Ġdarece aslı görülmüĢ sureti 

i. Ġhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı 

j. Ġhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kurumu veya sosyal güvenlik 

kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

sosyal güvenlik kurumundan alınan yazı aslı, 

k. Belediyemize borcu olmadığına dair belge 

l. Ġsteklilerin, son 10 yıl içerisinde tek sözleĢmeye dayalı olarak bitirilmiĢ iĢler için, 

tahmin edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmıĢ Kamu Ġhale 

Tebliğinin Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Listesi III, IV ve V sınıf yapı Grubu Bina ĠĢlerine 

ait iĢ bitirme belgesi aslı veya en az 2.500,00 m2 ticari alan konut v.b inĢaat yaptığına dair iĢ 

bitirme belgesi. 

m. Teknik personel taahhütnamesi 

r. Bu iĢin Ġhale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair Alındı Belgesi 

s. Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirten Burhaniye Belediye BaĢkanlığı 

Plan ve Proje Müdürlüğünde temin edilecek istekli adına düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi 

t. Burhaniye Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ 231.117,24 TL (iki yüz otuz bir bin yüz 

on yedi Lira yirmi dört KuruĢ) geçici teminat mektubu geçici teminat nakit ise Burhaniye 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılıp alınacak alındı makbuzu 

7 - Ġstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 27.07.2017 tarihi saat 

17:30'a kadar Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne belge karĢılığında 

vereceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle (posta, 

telgraf vb) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

8 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde, (silinti, kazıntı olmayacak Ģekilde) yazılacaktır 

9 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

10 - Bu iĢin Ģartnamesi 500,00 TL (BeĢ Yüz Türk Lirası) bedel karĢılığında temin 

edilebilecektir.  

Ġlan olunur. 6349/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden: 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay 

Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel Kat 

KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapım ĠĢi 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; 

tapunun Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Ege Mahallesi 

(Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel 

numarada kayıtlı taĢınmaz üzerinde Kat 

KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapımı iĢi 

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. 

maddesinin ―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif 

Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 990 gün (33 ay) 

Yeri ve Miktarı : 

 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No Arsa Alanı (m2) Katlar Alanı Toplamı (m2) 

Ġzmir Konak Ege (Kuruçay) 14500 1 9.319,46 74.000,00 

 

Tahmin Edilen Bedel : 332.729.856,79 TL (KDV dahil) 

   (üçyüzotuzikimilyonyediyüzyirmidokuzbin 

sekizyüzellialtılirayetmiĢdokuzkuruĢ) 

Geçici Teminat Miktarı : 9.981.895,71 TL. 

  (Dokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekizyüz 

doksanbeĢlirayetmiĢbirkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 500,00- TL 

  (BeĢyüzlira) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği 

ve Temin Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri 

arası 

Ġhale için son evrak verme  

tarihi ve saati : Tarih: 03.08.2017 

  Saat: 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı 

  ġehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması) 

ve saati : Tarih: 03.08.2017 

  Saat: 14:00 
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Ġhale salonu (dıĢ zarfların açılacağı yer)  

adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma  

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati : Tarih: 10.08.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

Kentsel DönüĢüm Dairesi BaĢkanlığı ġehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ ĠZMĠR 

adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢtırmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak 

gecikmelerden Ġdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir. 

3 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

5 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi, 

1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

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

belge, 

1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.8. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat 

mektubu veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 
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1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Ġdari ġartnamenin 16. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

Veya DavranıĢlar Ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki 

örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eĢdeğer 

belgeleri. 

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler 

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢ tanımına uygun, 

Kat ve/veya arsa karĢılığı inĢaat iĢleri ile kendi mülkü üzerine benzer iĢ tanımına uygun, 

Ġdari ġartnamede belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.15. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı 

gruplardaki yapılara ait iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

1.16. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. 

1.17. Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak 

düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. 

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu 

konacaktır. 

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir. 

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 6330/1-1 



17 Temmuz 2017 – Sayı : 30126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

HĠZMET ALIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk cd. No: 111 

45500   Soma / MANĠSA 

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

b) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı K.Ġ.K. No Dosya No 

Ġhale Tarihi ve 

Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Eynez Yeraltı Kontrol ġube 

Müdürlüğüne bağlı stok sahalarında 

1 adet lastik tekerlekli yükleyici 

1625 saatlik kiralama ve çalıĢtırma 

iĢi 

2017/346687 2017/1329 
03/08/2017 

Saat: 14:00 

365 

Gün 

 

b) Yapılacağı yer : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü   Soma/Manisa 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma/Manisa 

4 - Ġhale dokümanı; Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 

Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 6332/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESĠSĠ ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ĠĢçilik hizmeti alımı, T.ġ.F.A.ġ Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/349363 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : - 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 kampanya döneminde 12 adet 

personel çalıĢtırılmasıdır. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : Fabrikamızın 2017/2018 kampanya süresi (tahmini 135 

gün) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 28.07.2017 Cuma günü, saat: 14.30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6370/1-1 
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KAMYON ĠLE KĠMYEVĠ MADDE VE MALZEME TAġIMA 

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

Dosya No: MIK-HZM-313 TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON ĠLE 

KĠMYEVĠ MADDE VE MALZEME TAġIMA ĠġĠ ―AÇIK ĠHALE USULÜ‖ ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/347794 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 

Çankaya/ANKARA  

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 27 05 ve 0 312- 286 73 74 –  

  0 312- 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 (üç) yıl süreli 1’i (bir) tehlikeli madde 

taĢınmasında kullanılmak üzere toplam 3 (üç) adet 

kamyonun kiralanması 

b) Teslim yeri : TP Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol 

sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni 

keĢfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç 

duyulan tüm yerlere. 

c) ĠĢin süresi : SözleĢme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 

Çankaya/ANKARA 

  Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 6. Kat Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.08.2017 - Saat 14.30 

4 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya Ġdarece ―Aslı 

görülmüĢtür‖ kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 
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h) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge; (ĠĢ Deneyim 

Belgesi istenmiĢ ise) 

i) ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. ĠĢ 

ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 

belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: Ġstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (ĠĢ Bitirme) ibraz edecektir. 

Ġstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 

ĠĢ ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak 

diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, asgari iĢ deneyim tutarının %30’undan az 

olamaz. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taĢıma iĢleri 

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taĢıma iĢleri 

5 - Ġhale dokümanı; 

TÜRKĠYE PETROLLERĠ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Ġhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve ġartname bedeli 100,-TL karĢılığı, 

Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve Ģartname bedeli 

olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 01.08.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ 

GELEN EVRAK SERVĠSĠNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Ġhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az AltmıĢ (60) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 6348/1-1 
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SĠSMĠK YORUMLAMA PROGRAMI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sismik Yorumlama Programı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/348230 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800   Çankaya / Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Sismik Yorumlama Programı, 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etütleri Dairesi 

BaĢkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2017 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 
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d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler, 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler, teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik Ģartnamenin her 

bir maddesi sıra ile evet-hayır Ģeklinde değil, ayrıntılı olarak Türkçe-Ġngilizce cevaplandırılacak 

ve teklif ekleri kapsamında sunacak olup, sunmayan istekliler değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya / ANKARA ) görülebilir ve 100, 

Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6313/1-1 
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SONDAJ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/354119 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  Karotlu Maden Sondajı; 

  32. BÖLGE: 12.000 m 

  Kastamonu - TaĢköprü - Zeybek, 

  Kastamonu - TaĢköprü - Dere - Kızılcaelma, 

  Kastamonu - TaĢköprü - Cünür - Sökü Karotlu 

Maden Sondajı 

  33. BÖLGE: 12.800 m 

  Kastamonu - TaĢköprü - Oymaağaçseki, 

  Kastamonu - TaĢköprü - Cozoğlu Karotlu Maden 

Sondajı 

  34. BÖLGE: 5.000 m 

  Sivas - Zara - Maden Tepe - Ġki Sivri Tepeler 

Karotlu Maden Sondajı 

  35. BÖLGE: 20.000 m 

  EskiĢehir - Ankara - Sivrihisar - Polatlı - Biçer - 

Ġlören - Ortaklar - Demirci - Kıranharmanı - 

Sazılar - Ömerler Karotlu Maden Sondajı 

  36. BÖLGE: 20.000 m 

  EskiĢehir - Ankara - Sivrihisar - Polatlı - Biçer - 

Ġlören - Ortaklar - Demirci - Kıranharmanı - 

Sazılar - Ömerler Karotlu Maden Sondajı, 

  Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet 

Alımı; 

  1. BÖLGE: 30.000 m 

  25.000 m Çankırı-Kastamonu’da Karotlu Linyit 

Sondajı, 

  5.000 m Çankırı-Kastamonu’da Kırıntılı Linyit 

Sondajı, 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda 

gerçekleĢtirilecektir) 
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  2. BÖLGE: 25.000 m 

  18.000 m Ankara (GölbaĢı-Bala-Haymana)-

Kırıkkale (Keskin)’de Karotlu Linyit Sondajı, 

  7.000 m Ankara (GölbaĢı-Bala- Haymana)-

Kırıkkale (Keskin)’de Kırıntılı Linyit Sondajı, 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda 

gerçekleĢtirilecektir) olmak üzere toplam 124.800 m 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 7 (yedi) bölgede yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : 32, 33, 34, 35, 36 ncı BÖLGELER; SözleĢmenin 

imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama talimatı 

ayrıca verilecek olup, iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde 

iĢyeri teslimi yapılacaktır. Yer teslimi tarihinden 

itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde 

yüklenici iĢe baĢlayacaktır. iĢin süresi iĢe baĢlama 

(ĠĢe baĢlama tarihi her bölge kapsamında ilk 

sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden 

itibaren; 32. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 

33.Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 34.Bölge 120 

(yüzyirmi) takvim günü, 35.Bölge 150 (yüzelli) 

takvim günü, 36.Bölge150 (yüzelli) takvim günü, 

  1. BÖLGE; SözleĢmenin tebliğ tarihten itibaren 15 

(onbeĢ) takvim günü, 2. BÖLGE; 10 (on) takvim 

günü içinde iĢyeri teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden 

itibaren (ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) 1 ve 

2. Bölgelerde 240 (ikiyüzkırk) takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 28/07/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

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

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6393/1-1 
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ġANLIURFA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 2. KISIM II. ETAP ALANINA AĠT ALTYAPI 

ĠKMAL YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 

II. Etap alanına ait altyapı ikmal yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Gaziantep Karayolu 16. Km. ġANLIURFA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 704Ha. (150Ha+554 Ha) OSB alanına ait yol, 

atıksu, yağmursuyu, yol menfez, içmesuyu, ve kamera 

sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı ikmal yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : ġANLIURFA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) :    49.210.581 TL 

f) Geçici Teminatı : 3.444.740,67 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/08/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Gaziantep Karayolu 16. 

Km. ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 6317/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TESCĠLLĠ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU 

TK-21 

1 - Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Akyarlar Mahallesi, 306 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 

bulunan, 1060,90 m² yüzölçümlü, (Mülga) Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taĢınmaz, 5225 sayılı Kültür 

Yatırım ve GiriĢimlerini TeĢvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan ―Kültür 

Yatırım ve GiriĢimlerine TaĢınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik‖ hükümlerine uygun 

olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, ArĢiv, Sanat 

Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi, Sanat Stüdyosu ile benzeri kültürel ve sanatsal 

etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği mekanlar ile yeme içme üniteleri, satıĢ birimleri 

vb. gibi iĢlevler verilerek) olarak yerli tüzel kiĢilere kullandırılacaktır. 

2 - Yatırımcıların 04/09/2017 günü saat 16.30'a kadar ―Kültür Yatırım ve GiriĢimlerine 

TaĢınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik‖in 7. maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının 

Kullandırılması ġartnamesi (TK-21) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta 

yoluyla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

3 - Söz konusu taĢınmaz için tüzel kiĢilik olarak baĢvurulmalıdır. 

4 - Bakanlığa yapılan baĢvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma 

ġartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası 

cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara ġubesi nezdindeki 

TR370000100100000350121007 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır. 

6 - BaĢvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi BaĢkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 4 

A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir.  

(Tel: 0 312 508 64 05 - 0 312 508 64 33) 

7 - Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder. 

8 - Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve 

GiriĢimlerini TeĢvik Kanunu, Kültür Yatırım ve GiriĢimlerine TaĢınmaz Kullandırılması 

Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması ġartnamesi hükümleri ve 

ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır. 

9 - Ġnceleme Komisyonu; yapılan baĢvuruların değerlendirilmesi sonucunda ġartnamede 

yer alan taĢınmazın baĢvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir. 

10 - Bu Ģartnamede istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda 

baĢvuru geçersiz sayılacaktır. 6359/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 221 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2017 tarih ve 1237 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 47977 ada 2 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 17/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6386/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Sun Havacılık Ticaret Limited ġirketi (ġirket)’nin 09/11/2006 tarih ve ĠHR/975-1/20522 

numaralı Ġhrakiye Teslimi Lisans baĢvurusu kapsamında aranan ve Kurumumuza ibraz edilen 

Vergi Kimlik Belgesi’nin geçerliliğinin kalmadığı anlaĢılmıĢtır. Söz konusu belgenin 

Kurumumuza ibraz edilmesi gereğine iliĢkin 16/06/2017 tarihli ve 29794 Kurum evrak çıkıĢ sayılı 

yazı, ġirketin adresten taĢınmıĢ olması gerekçesiyle adresine tebliğ edilememiĢ ve Kurumumuza 

iade olmuĢtur. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ―Lisansların Sona Ermesi ve Ġptali‖ baĢlıklı 

17 nci maddesinin birinci fıkrasında; ―Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. …… …… e) 

Lisans baĢvurusu kapsamında aranan iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı hariç bir belgenin 

geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek 

tebligatı izleyen onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu 

sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, ….. ….‖ hükmü yer 

almaktadır. Bu çerçevede, geçerliliği devam eden ġirkete ait Vergi Kimlik Belgesi’nin aslı ya da 

noter onaylı suretinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 

Yüzüncüyıl/ANKARA‖ adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen 

belgenin dikkate alınmayacağı ve bahse konu belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, 

ĠHR/975-1/20522 numaralı Ġhrakiye Teslimi Lisansı’nın Kurul kararı ile sona erdirileceği 

hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6360/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen biriminde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 25. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 

Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; ÖzgeçmiĢlerini, 

1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 

Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini 

bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 

ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmıĢ olması gerekmektedir.) 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1 

Ġlan olunur. 6366/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL GÜVENLĠK DENETMEN YARDIMCILIĞI 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

1 - GENEL AÇIKLAMALAR 

Kurumumuz taĢra teĢkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. 

Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan 

türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 

Sınava giriĢ Ģartlarını taĢıyan adayların ön baĢvuruları 17-31 Temmuz 2017 tarihleri 

arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan baĢvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak 

kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GiriĢ Sınavı; 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında 

Ankara’da yapılacaktır. 

2 - BAġVURU ġARTLARI 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriĢ sınavına katılabilmek için adayların 

aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekmektedir: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak. 

b) GiriĢ sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olmak. 

c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13,  

KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak. 

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 

e) Kurumca açılan giriĢ sınavlarında iki defadan fazla baĢarısız olmamak. 

GiriĢ sınavına katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuru yapanlardan; 

KPSS puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört)  katı kadar aday, 

sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puan almıĢ adaylar da sözlü sınava 

çağrılacaktır. 

GiriĢ sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Sosyal 

Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen 

tarih, saat ve yerde giriĢ sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3 - ÖN BAġVURU VE ONAY ĠġLEMLERĠ 

BaĢvurular aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. 

a) BaĢvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 17 - 31 Temmuz 

2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. 

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile baĢvuru ekranına giriĢ yapacak olup Sosyal Güvenlik 

Denetmen Yardımcılığı Sınavı BaĢvuru Formu’ nu eksiksiz ve doğru Ģekilde doldurduktan sonra 

―tamam‖ ve ―onayla‖ butonuna basarak baĢvurusunu tamamlayacaktır. 

c) Adayın baĢvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem 

tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlıĢlık olan adayın baĢvurusu değerlendirilmeye 

alınmayacaktır. 

d) Aday; baĢvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiĢ fotoğrafını 

elektronik ortamda tarayıp yerleĢtirecektir. BaĢvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. 

e) Adaylar iletiĢim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle 

yazacaklardır. 

f) BaĢvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. BaĢvuruda 

yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. 

g) Elektronik ortam dıĢında baĢvuru kabul edilmeyecektir. 

4 - BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER VE BAġVURU ġEKLĠ 

Adaylardan baĢvuruda aĢağıdaki belgeler istenecektir. 
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a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı 

BaĢvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav BaĢvuru Formunun eksiksiz ve 

tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması 

gerekmektedir.) 

b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmıĢ 

yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla 

Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği. 

GiriĢ sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 11 Ağustos 

2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ağustos 

2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 

saatleri arasında elden teslim edebilecektir. BaĢvurunun son günü saat 17:00 itibarıyla yukarıdaki 

adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaĢtırmayan adayların baĢvurusu 

tamamlanmamıĢ sayılacaktır. 

Ġstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı 

tarafından tasdik edilebilecektir. 

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir. 

5 - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

a) Kamu maliyesi: 

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi). 

2) Maliye politikası. 

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi. 

b) Ġktisat: 

1) Ġktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve Ġktisadi analiz). 

2) Ġktisat politikası. 

3) Para teorisi ve politikası. 

4) Uluslararası iktisat. 

5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar. 

c) Hukuk: 

1) Anayasa hukuku. 

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç). 

3) Borçlar hukuku. 

4) Ticaret hukuku (ticari iĢletme hukuku, Ģirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku). 

5) Ġdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku. 

6) ĠĢ ve sosyal güvenlik hukuku. 

d) Muhasebe: 

1) Genel muhasebe. 

2) Mali tablolar analizi. 

e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı 

adayları için mezun olunan bölüme iliĢkin alan bilgisi. 

6 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDĠRME 

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup 

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav 

baĢlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; 

a. Alan bilgisi konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel yetenek ve genel kültürü, 
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e. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilir. 

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için 

sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması Ģarttır. 

C. Sınav sonuçlarına göre baĢarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan baĢlamak 

suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda baĢarılı olmak 

Ģartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde 

sınavı asıl kazananlardan çeĢitli nedenlerle göreve baĢlayamayanların yerine yedek listede yer 

alan adayların atamaları yapılır. 

D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

7 - SINAV SONUCUNA ĠTĠRAZ 

GiriĢ sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü 

içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları Daire 

BaĢkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. Ġtirazlar Komisyona 

ulaĢtığı tarihten itibaren en geç on beĢ gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı 

ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir. 

8 - ATAMA 

GiriĢ sınavı sonucunda baĢarılı olan adaylar baĢarı sıralaması esas alınarak, Yönetmelikte 

istenen Ģartları taĢımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal 

Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

Tablo-1:Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı GiriĢ Sınavına alınacak bölümler, kadro 

sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları 
 

SIRA 

NO BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

ADEDĠ 

KPSS PUAN 

TÜRÜ 

TABAN 

PUAN 

1 

En az dört yıllık eğitim veren 

yükseköğretim kurumlarının hukuk, 

siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, 

iktisat, iĢletme, bankacılık, sigortacılık 

fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya 

da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmıĢ yurt dıĢındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak 

300 
KPSS P23 

KPSS P42 
70 

2 

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarının matematik, 

istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmıĢ yurt dıĢındaki 

yükseköğretim kurumlarından mezun 

olmak. 

100 KPSS P13 70 

TOPLAM 400  
 
ĠLETĠġĠM 

Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı  

Sınav Hizmetleri ġube Müdürlüğü 

Tel : 0312 207 84 43 - 84 11 - 85 39 

Fax : 0312 207 81 44 

E-Posta : iksinav@sgk.gov.tr 6136/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢıyan Profesör ve 

Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koĢullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar 

baĢvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik 

BaĢarı Belgesi ile özgeçmiĢ, yayın listesi (profesör adayları baĢlıca araĢtırma eserini belirtecek) 

ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde 

vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koĢullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar, baĢvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gereklidir. 

 

Birim / Anabilim Dalı / Program 

Kadro Unvanı / Adet 

Açıklama 
Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

PERĠODONTOLOJĠ 1 
   

ECZACILIK FAKÜLTESĠ 

FARMAKOGNOZĠ 
  

1 

Farmakognozi 

alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

ESKĠÇAĞ TARĠHĠ 
  

1 
 

KLASĠK ARKEOLOJĠ 
  

1 
 

FEN FAKÜLTESĠ 

HĠDROBĠYOLOJĠ 1 
   

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

SĠYASET VE SOSYAL 

BĠLĠMLER  
1 

  

ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER 1 2 1 
 

MALĠ ĠKTĠSAT 
  

1 
 

SAYISAL YÖNTEMLER 
  

1 

Sayısal Yöntemler 

veya Matematik 

alanında doktora 

yapmıĢ olmak. 

ĠPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU 

MEKATRONĠK 
  

1 

Mobil robot ve 

yapay zeka alanında 

çalıĢmaları 

bulunmak. 



17 Temmuz 2017 – Sayı : 30126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Birim / Anabilim Dalı / Program 

Kadro Unvanı / Adet 

Açıklama 
Profesör Doçent 

Yardımcı 

Doçent 

KIRKPINAR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SP. 

ÖĞRETĠMĠ   
1 

Sporda Psiko Sosyal 

Alanlar anabilim 

dalında doktora 

yapmıĢ olmak. 

HAREKET VE ANTRENMAN 

BĠLĠMLERĠ   
1 

Ġzokinetik kas 

kuvveti üzerine 

çalıĢmaları 

bulunmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

CERRAHĠ HASTALIKLARI 

HEMġĠRELĠĞĠ 
1 

   

FĠZYOTERAPĠ VE 

REHABĠLĠTASYON   
1 

 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

RADYOTERAPĠ 
  

1 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI   
1 

Çocuk Metabolizma 

Hast. uzmanı 

olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI   
1 

Çocuk Sağlığı ve 

Hast. uzmanı 

olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI   
1 

Pediatrik 

Gastroenteroloji 

yandal uzmanı 

olmak. 

DERĠ VE ZÜHREVĠ 

HASTALIKLAR   
2 

 

FĠZYOLOJĠ 
  

1 
Tıpta Uzmanlık 

yapmıĢ olmak. 

ĠÇ HASTALIKLARI 
 

1 
 

Tıbbi Onkoloji 

Uzmanı olmak. 

NÜKLEER TIP 
  

1 
 

RADYOLOJĠ 
  

1 

Vasküler GiriĢimsel 

ĠĢlemler konusunda 

deneyimli olmak. 

RADYOLOJĠ 
  

1 

Shear Wave 

Ultrasonografi 

konusunda 

deneyimli olmak. 

TIBBĠ BĠYOKĠMYA 
  

1 
Tıbbi Biyokimya 

doktoralı olmak. 

TIBBĠ GENETĠK 
  

1 

Tıpta Uzmanlık 

yapmıĢ olmak. 

Abortus üzerine 

genetik çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

ÜROLOJĠ 1 
   

 6331/1-1 
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Sayfa

1

19

33

36

37

41

42

63

78

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

— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği

— Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik

— Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezi (PROMER) 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.


