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YÖNETMELİKLER

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesinde yürütülen önlisans

ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul,

konservatuar ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kurul: İlgili bölüm/anabilim/anasanat dalında görevli tüm öğretim ele-

manlarını,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve dışında alıp ba-

şarılı oldukları ders kredilerinin, notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini
sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Amasya Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/ meslek yük-
sekokulunu,

ç) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurulunu,
d) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,
e) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
f) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının o dersin kredisi/AKTS’si ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin
toplam kredisi/AKTS’sine bölünmesi ile bulunacak değeri,

g) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Amasya Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) Yaz dönemi: Amasya Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının

bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan
eğitim-öğretim programını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitede önlisans ve lisans programlarında öğretim dili Türkçedir.

Ancak zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan lisans ve önlisans programlarında %30'dan
az olmamak üzere bazı dersler İngilizce yapılır. İngilizce meslek derslerini verecek öğretim
elemanları YÖK'ün belirlediği kriterleri karşılamak zorundadır.

Eğitim-öğretimde uygulama
MADDE 6 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve uzaktan eğitim-öğretim uygulanır.

Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurullarca bir dersin bir
yıl okutulmasına karar verilebilir. Gerektiğinde, akademik birimlerin önerileri dikkate alınarak,
YÖK'ün kararı ile yaygın, uzaktan ve açık öğretim de yapılabilir. Ayrıca ilgili kurul kararı ve
Senatonun onayı ile yaz okulu da açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Akademik takvim
MADDE 7 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim prog-

ramlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki eğitim-öğretim yılının en geç Mayıs ayı
içinde Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve tek ders
MADDE 8 – (1) Normal eğitim-öğretim süreleri, fakülte, konservatuar ve yüksekokul-

larda dört yıl, meslek yüksekokullarında iki yıldır.
(2) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksı-
zın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl
olan lisans programlarını ise azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir fakat öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlanamaz.

b) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının ka-
rarı ve YÖK'ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eği-
timinin usul ve esasları ile azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde 24/4/2010 tarihli ve
27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

c) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili yabancı dil olan prog-
ramların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş-
değer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program
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bulunmaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince talep etmeleri duru-
munda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğren-
cinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban
puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî
olarak yerleştirilebilirler.

ç) Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu ye-

rine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesi-

lir.

d) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabil-

mek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdikleri

bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması

gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil ol-

mak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Ek 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 (sınıf geçme

esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğ-

rencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı

tanınır. Bunlardan uygulamalı 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.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye de-

vam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararla-

namazlar.

f) Mühendislik tamamlama programının öğrenim süresi iki dönemdir. Bu süre içinde

öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere ilave iki dönem ek süre verilir, ek süre sonunda

da tamamlayamayan öğrencilerin programı ile ilişikleri kesilir.

g) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması

almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı

Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayan-

ların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yö-

netmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi

kalan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirdikleri bu ders için ilgili birim yönetim

kurulu kararıyla, beş iş günü içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavda 100

üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar dönem içi değerlendirme puanına bakılmadan başarılı sayılır.

Tek ders mezuniyet sınavı, bütünleme sınavlarından sonra açılır. Tek dersi kalan öğrenciler,

stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar. Tek ders

mezuniyet sınavından başarısız olması durumunda öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan

her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede öğrencinin her dönem için ödeyeceği katkı payı ve öğ-

renim ücreti 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri dikkate alınarak hesaplanır.
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(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dö-
nemde birinci öğretim ücreti öder.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yö-
netim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(4) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak her yıl Bakanlar Kurulu tarafından be-
lirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri

Kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına, ÖSYM’ce yerleş-

tirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır.
Kaydını yaptıramayan öğrenci adayları, kendilerinin belirlediği vekilleri aracılığıyla da kayıt
işlemlerini yaptırabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt kabulleri Rek-
törlükçe belirlenen esaslara göre ilgili dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlükle-
rince yürütülür.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise ilgili kurum kayıtları dikkate alınarak işlem yapılır.

(3) Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan ve istenen belge-
leri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süre-
since geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

(4) Kayıtlı olmayan öğrenci ilgili yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.
(5) Kesin kaydı yapılan öğrencilerin sundukları belgelerin doğru olmadığı anlaşıldı-

ğında öğrenciliklerinin hangi döneminde olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir haklarında kanuni işlem başlatılır.

Ders kaydı ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, ilgili dö-

neme ait katkı payı/öğrenim ücretini ilgili mevzuat çerçevesinde ödemek ve o yarıyılda veya
yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını
yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim
süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin
haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla akademik
takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Mazeretli kayıt için dilekçe verme süresi normal sürenin
bitiminden sonraki ilk 3 işgünüdür. Bu süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye
alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve derse kayıt veya kayıt yeni-
leme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili dekanlık veya
müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman ya da koordinatör görevlendirilir. Danışmanların
veya koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
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Yatay geçişler
MADDE 12 – (1) Yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve YÖK kararlarına göre yapılır.
İlgili yönetim kurullarınca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri, Senato
tarafından belirlenir. Üniversite içinde eşdeğer yükseköğretim programları arasındaki yatay
geçişlerde de, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarına intibakları, ilgili yönetim kurullarınca
yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 13 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul

mezunlarının, lisans programlarına öğrenci kabulleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 14 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan

öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci
olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların
kredileri/AKTS kredileri ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki
yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar
MADDE 15 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası or-

tak programlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Çift anadal ve yandal
MADDE 16 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde yapılabilecek çift anadal

ve yandal uygulaması, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programlarına ve Derslere Devama İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programları
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programları; ilgili bölüm/anabilim/ana sanat dalı ku-

rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Senatonun onayına sunulur. Seçmeli
dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve ilgili kurulların onayıyla açılır ve/veya kaldırılır.
Öğretim programında; yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile kredileri,
AKTS kredileri gösterilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması
öngörülen dersler dışındaki derslerin kredi sayısı; lisans düzeyindeki eğitim-öğretim program-
larında en az 120 kredi, 240 AKTS kredi, önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarında ise
en az 60 kredi, 120 AKTS kredidir.

(3) Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, atölye, stüdyo/proje, laboratuvar,
klinik çalışma, arazi uygulaması gibi uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama ya-
pılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştı-
rılır.

26 Mart 2018 – Sayı : 30372                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(4) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili kurullarca belirlenecek staj prog-
ramı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar, Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile bunlara eşdeğerliliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve dışındaki
kuruluşlarda da yapılabilir.

(5) Öğretim programları içinde ön şartlı veya değerlendirmesi jüri tarafından yapılacak
özel değerlendirmeli dersler de yer alabilir. Ön şartlı ve özel değerlendirmeli derslerin özellik-
leri ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(6) Üniversitelerarası ortak değişim programı çerçevesinde yurt dışında okuyan öğren-
cilerin almış oldukları önlisans/lisans düzeyindeki teorik veya uygulamalı derslerin kredilerinin
ve ders içeriklerinin denkliği, AKTS'ye uygun olarak ve bölüm görüşü dikkate alınarak, ilgili
kurullar tarafından karara bağlanır.

(7) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her
bir şubedeki öğrenci sayısı uygulamalı ve seçimli derslerde en az 10 olması gerekir. Derslerin
özelliğine ve şartlara göre daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Senato kararı gerekir. İlgili
birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

Derslere devam hakkı
MADDE 18 – (1) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam

hakkını kazanırlar. Öğrenci bir yarıyılda hiç almadığı veya devam etmediği için F1 notu aldığı
derslerden, en fazla 26 kredi/30 AKTS derse kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile mesleki yabancı dil dersleri 26
kredi/30 AKTS sınırının dışındadır.

(2) Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tek-
rarlayacakları dersleri alırlar. Öğrenci devam şartını yerine getirdiği ve başarısız olduğu tekrar
derslerine kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencilerin bir dönem/yıl kayıt yaptıracakları derslerin
kredi/AKTS kredileri toplamı, kayıt yaptıracakları dönem/yıl içi belirlenmiş olan kredi/AKTS
kredileri ile bunların yarısının toplamından fazla olamaz.

(3) Öğrencilerin ders kaydı yaptırdıkları dönemde almakla yükümlü oldukları derslerin
toplam kredi/AKTS kredileri bir dönemde alınabilecek toplam kredi/AKTS kredisinden eksik
ise dönemdeki kredi/AKTS kredisi sınırını aşmamak şartı ile bir üst sınıftan ders alabilirler.

(4) Kaldırılan derslerden devam şartını yerine getirmiş başarısız öğrencilere aynı dersten
sınav hakkı, devamsız öğrencilere ise kredi/AKTS kredilerini tamamlamak üzere farklı bir ders
verilebilir.

(5) Önkoşullu ders; öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda be-
lirli ders veya derslerin başarılması koşulu aranan ders veya derslerdir. Bir dersin ön koşulları
varsa, öğretim programlarında belirtilir. Önkoşullu dersler ve koşulları, bu dersi veren bölümce
gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir.

(6) Özel değerlendirmeli derslerin alınması ve bu derslere devam hakkındaki kararlar
ilgili kurullarca alınır ve esasları belirlenir.

Derslere devam esasları
MADDE 19 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yokla-

malarla tespit edilir. Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri
için, teorik derslerin en az %70'ine; ders uygulamaları, staj, atölye, stüdyo/proje ve laboratu-
varların en az %80'ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde
ilgili yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam zorunluluğu yüzdeleri ar-
tırılabilir.
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(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıl-

daki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite

tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğren-

cinin izinli sayıldığı süre de dâhil toplam devamsızlık süresi, bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki

toplam saatinin %50'sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, de-

vamsızlıktan sayılır.

(3) İlgili yönetim kurulunca belirlenen dersler ile bağımsız olan uygulama, stüdyo/proje,

laboratuvar, staj ve benzeri dersler hariç, daha önce devam koşulu yerine getirilmiş dersler için

yeniden devam koşulu aranmaz. Devam koşulu olmayan derslerde de ara sınavlara girmek zo-

runludur.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, ders sorumlusu öğretim

elemanı tarafından, dönemin son haftasındaki o dersin bitiminden sonra öğrenci otomasyon

sistemine girilerek ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara sınav/mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o

yarıyılın ilk dört ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.

(2) Ara sınav tarihleri, dekanlıklar/müdürlükler tarafından tespit ve ilan edilir. Bir gün-

de, bir sınıfın o yarıyıla ait en çok iki dersinin ara sınavı yapılabilir.

(3) Sınava girmeyen öğrenci sıfır almış sayılır.

(4) Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti ka-

bul edilenlere, mazeretinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/mü-

dürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sı-

nav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit

ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır.

(5) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren akademik takvimde belirtilen

süreler içerisinde ilgili öğretim elemanı veya koordinatör tarafından öğrenci otomasyon siste-

mine girilerek ilan edilir. İlan edilen bu sonuçlar imzalanarak aynı süreler içinde bölüm baş-

kanlığına teslim edilir.

(6) Ödevler, uygulama ve laboratuvarlarda yapılacak sınavlar ve diğer etkinlikler, bun-

ların başarı notuna katkı oranları da öğrenciye önceden bildirilmek koşuluyla o dersin ara sınavı

ve/veya yarıyıl sonu sınavı ile birlikte değerlendirilebilir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı

MADDE 21 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girilebilmesi için; ders kaydının

yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartı aranır.

(2) Yarıyıl sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci otomasyon

sistemine girilerek ilan edilir. İlan edilen bu sonuçlar imzalanarak aynı süreler içinde Dekanlığa

gönderilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir.

(3) Yarıyıl/yılsonu sınav takvimi, derslerin bitim tarihinden en az bir hafta önce öğren-

cilere duyurulur.
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(4) Gerekli hallerde Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(5) Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 22 – (1) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavından sonra yapılan sınavdır.

Ancak özel değerlendirmeli derslerin bütünleme sınavlarının yapılıp yapılamayacağına ilgili

kurul karar verir. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilerle, girip de

başarısız olan öğrenciler katılır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 23 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sına-

vın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile

birim akademik kurulu karar verir. Özel değerlendirmeli derslerin sınavları ve yapılış şekilleri

ile ilgili esaslar ilgili kurullarca alınır. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim

elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına

alınabilir. Uzaktan eğitim merkezinin sınavları bunun dışındadır.

(2) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri

ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları sınavların ila-

nından en geç 20 gün sonra ilgili öğretim elemanı tarafından dekanlığa iletilmek üzere bölüm

başkanlığına teslim edilir ve iki yıl süreyle saklanır. Özel değerlendirmeli derslerde proje çık-

tılarının saklanması ile ilgili hususlar ilgili kurullarca belirlenir.

(3) Öğrencinin girmemesi gereken bir dersin sınavına girmesi hâlinde sınav notu ge-

çersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden iti-

baren, üç iş günü içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere ilgili bölüm başkanlığına yazılı

olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtiraz, ilgili bölüm başkanı tarafından ilgili dersin öğretim elemanına iletilir ve öğ-

retim elemanınca üç gün içerisinde incelenir. Sınav kâğıtlarında ve/veya sınav cetvellerinde

bir hata belirlenirse bölüm başkanlığınca ilgili yönetim kurulunda görüşülmek üzere dekanlı-

ğa/müdürlüğe sunulur. Sonuç, öğrenciye itiraz başvurusundan itibaren on beş gün içinde bil-

dirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Başarı notu

MADDE 25 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin

başarı notu, ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. He-

saplama sonucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5’ten

büyük ise bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu

sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde

mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş oldukları ek sınavlar ile tek ders

sınavlarında 100 üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılır.

(2) Yarıyıl ortalaması, dönem notlarının derslerin kredileri ile çarpımları sonucu elde

edilen not toplamlarının kredi toplamına bölümü ile bulunur.
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(3) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil ve temel

bilgi teknolojileri derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihte, seviye tespit sınavına

tabi tutulur. Başarılı olan öğrenciler, bu derslerden muaf tutulur ve notları başarı notu olarak

kaydedilir.

Değerlendirme

MADDE 26 – (1) Üniversitenin birimlerinde başarı değerlendirilmesinde 100'lük not

sistemi kullanılır. Notların 4'lük sistemdeki 100’lük karşılıkları bulunmayan öğrencilerin notları

hesaplanırken YÖK'ün öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır. Ayrıca, değerlendirmede

aşağıdaki harf notları kullanılır:

Not Derece

M Muaf,

G Geçer,

E Geçmez-Mazeretli,

F1 Başarısız-Devamsız (Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav-

larına girme hakkı yok.),

F2 Başarısız-Sınava Girmedi (Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına

girmedi.),

F3 Başarısız-Bütünleme (Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav

notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bü-

tünleme sınavına girebilir.),

F4 Başarısız-Tekrar (Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı

notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.).

(2) Birinci fıkradaki harf notlarından; G notu kredisiz derslerden geçtiğini, M notu ise

öğrencinin daha önce transkriptine M olarak işlenmiş derslerden muaf olduğunu ifade eder.

Derslerin kredi değeri

MADDE 27 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, stüdyo/proje, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin

haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Bu şekilde hesaplanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya

tamamlanır.

(2) Haftada bir saat teorik ders ile iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye,

iki saat stüdyo/proje, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazır-

lanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve ben-

zeri diğer etkinlikler bir kredidir.

(3) Müfredatta yer alan derslerin kredi/AKTS değerleri ilgili birimlerce belirlenir, Se-

nato tarafından onaylanır.

Ağırlıklı genel başarı ortalaması

MADDE 28 – (1) AGNO, tüm dönem notlarının derslerin kredileri ile çarpımları so-

nucu elde edilen not toplamlarının kredi toplamına bölümü ile bulunur. AGNO’nun hesaplan-

masında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlama yapılmaz.

(2) Öğrencinin AGNO’su hesaplanırken başarı notu F1, F2, F3 ve F4 olanlar sıfır olarak

alınır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Diploma, Yabancı Dil Hazırlık, İzin ve Kayıt Silme

Diploma
MADDE 29 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan öğrencilere, birim

ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans veya lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, öğ-
rencinin danışmanı tarafından mezuniyetine onay verildiği tarihtir. Diplomalar, Rektör ve ilgili
fakülte dekanı veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü tarafından ıslak/e-imza ile im-
zalanır.

(2) Genel not ortalaması; disiplin cezası olmamak kaydıyla 80-89 olan öğrenciler onur,
90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek
onur listesine geçen öğrencilerin transkriptlerine bu bilgi işlenir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları tarihten
itibaren geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomalar bir kez düzenlenir, ancak verilen diplo-
manın kaybedilmesi halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüs-
ha olarak düzenlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 30 – (1) Üniversitede zorunlu yabancı dil ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık

sınıfı olmak üzere iki tür yabancı dil hazırlık sınıfı bulunur.
(2) Yabancı dil hazırlık öğretimi ile ilgili usul ve esaslar Senatoca belirlenir.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrenciler önlisans ve lisans

programlarındaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Bununla beraber, %30 oranında
İngilizce ders programına sahip olan bölümlerde yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip ba-
şarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
belirtilen zorunlu yabancı dil dersleri hariç olmak üzere lisans/önlisans programlarındaki İn-
gilizce derslerinden muaf olamazlar.

(4) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hu-
suslarda; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Derslerinin %30'u İngilizce olan bölümlerde, bi-
rinci sınıfta yer alan temel İngilizce derslerinin başarı notu hazırlık sınıfındaki başarı notu ola-
rak kabul edilir.

Öğrenime ara verme izni
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması

veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması
halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayıla-
bilirler. Bu süreler öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık sorunları süreklilik arz eden ve
bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması
dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

Kayıt silme
MADDE 32 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre
yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanlar ile kendi istekleri ile kaydını sildi-
ren öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenler ve kayıt yenilememiş
durumda olan öğrencilerin, ilgili birimlerin teklifi ve Senato kararı ile YÖK’ün onaylaması
durumunda Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kesin kayıt sırasında bil-

dirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hal-

de, bunu bağlı oldukları birimlere bildirmeyen veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğren-

cilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat

yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 34 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak

engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük

çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-

lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin

dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine geti-

rememesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders

alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek

zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi

veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale

getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve

yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri, Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteden

uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim faaliyetlerine ve

sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amas-

ya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve

Ankara Devlet Konservatuvarının yıllık eğitim veren bölümleri dışında kalan Hacettepe Üni-
versitesinin tüm birimlerinde ön lisans ve lisans eğitim öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Ankara

Devlet Konservatuvarının yıllık eğitim veren bölümleri dışında kalan Hacettepe Üniversitesinin
tüm birimlerinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma
işlemlerini kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve benzeri ko-
nularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Fakülte: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) İlerleme kuralı: Herhangi bir yarıyılda tanımlanan bir zorunlu veya seçmeli dersi

alabilmek için, o yarıyıldan önceki yarıyıllarda açılmış olan, başarısız veya hiç alınmamış zo-
runlu derslerin öncelikle alınmış olması gerekliliğini,

d) İlgili birim: Öğrencinin bağlı olduğu bölüm, anabilim dalı ya da programı,
e) İlgili kurul: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu ve konservatuvar da konservatuvar kuru-
lunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Hacettepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve konservatuvar yönetim kurulunu,

g) Konservatuvar: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını,
ğ) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
i) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
n) Yüksekokul: Hacettepe Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokul-

larını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Muafiyet

Üniversiteye ilk kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlükçe be-

lirlenip ilan edilen süre içinde ÖSYM ile YÖK tarafından ilan edilen kurallar çerçevesinde
kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik
takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğ-
rencinin o yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili yönetim kurulunun tek-
lifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı/öğ-
renim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.

Kayıt yenileme, ders alma
MADDE 7 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde,

katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik or-
tamda ders kaydını yapar. Kayıt danışman onayı ile kesinleşir. 

(2) Öğrenci ekle-sil haftasında ders/şube değişikliği yapabilir. Yenilenen program da-
nışman onayı ile kesinleşir.

(3) Program kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) yenilemeyen öğrenci
o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve öğrencinin
kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Kayıt veya ekle-sil haftasında programını yenileyen öğrenciler,  gerekçeleri ilgili
yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, ekle-sil haftasının bitimini izleyen yedi gün
içinde, ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir iş-
lem yapılamaz.

(5) Öğrenciler iki yıllık programlarda birinci ve ikinci, dört ve beş yıllık programlarda
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda en fazla 30 AKTS kredili, iki yıllık program-
larda üçüncü, diğer programlarda ise beşinci yarıyıldan itibaren en fazla 40 AKTS kredili ders
alabilirler. 

(6) Ulusal krediye tabi öğrenciler bir yarıyılda 25 kredi ders alabilirler. Ancak; öğren-
ciler, iki yıllık programlarda üçüncü yarıyıldan, dört yıllık programlarda yedinci yarıyıldan,
beş yıllık programlarda dokuzuncu yarıyıldan itibaren 28 krediyi geçmemek üzere ders alabi-
lirler. Mezuniyetine en fazla 56 kredi kalan diğer dönem öğrencileri de ilgili yönetim kurulu
kararıyla 28 krediyi geçmemek üzere ders alabilirler.

(7) Ders program kayıtlarında, yan dal-çift ana dal dersleri ile yarıyıl dışında alınan staj
dersleri ve ulusal kredi ile eğitimine devam eden öğrencilerin programlarındaki ortak zorunlu
dersler, ana dal programının yarıyıl kredisine dahil edilmez.

(8) Öğrencilerin başka üniversitelerden aldıkları dersler de beşinci ve altıncı fıkralardaki
sınırlamaların içindedir.

(9) Ders kayıt işlemleri yapılırken öğrencilerin kayıt oldukları öğretim programlarındaki
dönemsel yapı sıralı olarak izlenir, dersler ilerleme kuralına göre alınır.
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Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokullarında kurum içi ve kurum dışı yatay

geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ku-
rumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında, ön lisans programları
için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans programları için güz yarıyılında,
ön lisans programları için güz ve bahar yarıyıllarında gerçekleştirilir.

(2) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler güz yarıyılında yapılır.
Dikey geçişler
MADDE 9 – (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu

ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunları hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Ders muafiyetleri
MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran

veya bir Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile Üniversiteye kayıt hakkı
elde eden öğrenciler, kurumlar arası-kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay
geçiş, lisans tamamlama ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı
oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından
önce ilgili bölüm/programa başvurusunu yapar. İlgili yönetim kurulunun aldığı muafiyet kararı
en geç ekle-sil haftası bitimine kadar ÖİDB’ye bildirilir. 

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, 24 üncü maddede belirtilen not-
lara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin
muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden
ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri lisans/ön lisans derslerinin başladığı yarıyılda ya-
pılır.

Yan dal programı
MADDE 11 – (1) Yan dal programına, Senato tarafından kabul edilen koşulları sağlayan

Üniversite öğrencileri devam edebilirler. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını
taşımaz. Bu programı tamamlayanlara yan dal sertifikası verilir. 

Çift ana dal
MADDE 12 – (1) Çift ana dal programına, Senatosu tarafından kabul edilen koşulları

sağlayan Üniversite öğrencileri devam edebilirler. Bu programı tamamlayan öğrenciler Üni-
versitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma almaya hak
kazanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların

önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen ya-
bancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil/Türkçe hazırlık programı
MADDE 14 – (1) Yabancı dil/Türkçe hazırlık eğitimi, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mev-

zuat hükümlerine göre yapılır.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibariyle örgün öğretim yapılır.

Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ikinci öğretim
ve uzaktan öğretim de yapılabilir.
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Eğitim-öğretim yılı/yarıyılları
MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak bazı prog-

ramlarda yıl esasına göre düzenlenmiş dersler bulunabilir.
(2) Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıl-

larına ek olarak, yaz okulu açılabilir. Bir yarıyıl sınavlar dâhil en az on altı haftadır. Yaz okulu
ile ilgili koşullar Senato tarafından belirlenir.

(3) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Sena-
tonun onayıyla yürürlüğe girer.

(4) Güz yarıyılı sonunda hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, isteğe bağlı olarak
bahar yarıyılında ders alabilirler. Bahar yarıyılı eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü
MADDE 17 – (1) Öğrenim süreleri bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç ön lisans progra-

mında iki yıl, lisans programında dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren prog-
ramlarda beş yıldır. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları
süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini öde-
meye devam ederler.

(2) Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami
yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami sekiz yılda tamam-
lamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler
uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam ko-
şulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son yarıyıl öğrencilerine, de-
vam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın
iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sa-
yısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak
üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda
bir dersten başarısız olan son yarıyıl öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını,
programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere
beşe indiren son yarıyıl öğrencilerine üç yarıyıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için
başarması gereken toplam ders sayısı programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine ge-
tirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son yarıyıl öğrencilerine, dört yarıyıl
ek süre verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden ge-
çerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun
olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine, genel akademik ortala-
malarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi
derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın
genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili yönetim kuruluna verir.

(3) Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanıla-
bilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini öde-
meye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlana-
maz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci
sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Mezuniyet kredileri
MADDE 18 – (1) Öğretim programı Üniversite Eğitim Komisyonunun kararı ve Se-

natonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim programı, aşağıda açıklanan program bilgi paketi
ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, kazanılan derece, öğrenim
düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler,
uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler,
arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalar) yarıyıllara göre listesi,
yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki
profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve not sistemi mezuniyet koşulları
eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin, ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme
teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek
konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliklerine katkısını be-
lirten tablolar bulunur.

(2) Mezuniyet için ortak zorunlu dersler dahil; beş yıllık öğretim programlarında 300
AKTS, dört yıllık öğretim programlarında 240 AKTS, meslek yüksekokulu programlarında ise
120 AKTS kredisi tamamlanmalıdır. Ulusal krediye tabi öğrencilerin mezuniyeti için ortak zo-
runlu dersler dışında beş yıllık öğretim programlarının en az 160, dört yıllık öğretim program-
larının en az 128, meslek yüksekokulu programlarının ise en az 64 kredilik dersleri kapsaması
gerekir. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 19  – (1) Danışmanlık ile ilgili konular Senato tarafından kabul edilen esaslar

ile düzenlenir.
Dersler ve ders kredilerinin hesaplanması
MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, eş zamanlı, ön koşullu ve ortak zorunlu

dersler olarak öğretim programlarında yer alır.
(2) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi

için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seç-

meli dersler, aşağıda açıklanan alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:
a) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan

ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı
derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alma-
yıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(5) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı
Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üniversite Yaşamına Giriş ve
ilgili bölümler için İş Sağlığı ve Güvenliği dersidir.

(6) Bir dersin AKTS kredisi, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesi ile hesaplanır. Ulu-
sal kredisi ise, bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders; 1-3 saatlik seminer; 2-4 saatlik
laboratuvar (atölye veya klinik) çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder. 

(7) Eş zamanlı dersler, herhangi bir yarıyılda birlikte alınması gereken, iki veya daha
fazla dersten oluşan ders grubudur.
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Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 21 – (1) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl başlamadan

önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konu-
sunda ilgili kurul karar verir. İlgili yönetim kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki
yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işlenir.  

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, 24 üncü maddeye göre, rakamlı not
ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede diğer üni-
versitelerden alınan geçer (koşullu geçer hariç) notun katsayısı 1,75’ten düşük ise öğrenciye
“D” notu verilir.

Derslere devam
MADDE 22 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil ol-

mak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazla-
sına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nede-
niyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş-
se, devam zorunluluğu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Ders başarı notu
MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar
ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı
notuna etkisi en az %40, en çok %60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı
notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile
dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere
duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham
puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek 24 üncü maddedeki not sistemine uyarlanarak
genel başarı notu verilir.

(2) Bütünleme sınav sonuçları öğrencinin yarıyıl içi başarısı ile birlikte değerlendirilir.
(3) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin

esaslar Senato tarafından belirlenir.
Notlar
MADDE 24 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlam-

ları aşağıda belirtilmiştir:
a)
Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 A1 4,00
90-94 A2 3,75
85-89 A3 3,50
80-84 B1 3,25
75-79 B2 3,00
70-74 B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64 C2 2,25
55-59 C3 2,00
50-54 D 1,75
0-49 F3 0,00

F2 0,00
F1 0,00
F6 0,00
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b) Harf notu karşılıkları aşağıdaki şekildedir:
1) F1: Devamsızlık nedeniyle genel ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.
2) F2: Genel veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.
3) F3: Genel veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.
4) F6: Hazırlık sınıfında dönem içinde yeterlik sınavına girme koşullarını yerine geti-

remediğinden yeterlik sınav hakkı yoktur.
(2) Bir dersten A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ve D notlarından birini alan öğrenci

o dersi başarmış sayılır.
(3) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler. 
(4) Konservatuvarın kredili sisteme geçen bölümlerinde, okutulan dersler için Senato

tarafından bu maddede belirtilenden farklı geçme notu belirlenebilir.
Akademik ortalama
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel

akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.
Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün dersler-
den aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan ders-
lerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Yan dal ve çift ana dal dersleri öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o ders-
lerden aldığı en son not akademik ortalamalarına katılır.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması

halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.
(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar

edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir.
Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye devam eder.
Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir. Vazgeçme
haklarını kullanan ve başarısız oldukları bir seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğren-
ciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile başarısız oldukları seçmeli bir ders yerine başka bir seçmeli
ders alabilirler. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir.

(3) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklen-
dikleri ve başarılı sayıldıkları (A1 ve A2 notları hariç) dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan
derslerde en son alınan not geçerlidir.

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, üç ders sınavı, bü-

tünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem
yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim
kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapıla-
bilir. Öğrenciler sınavlara ilgili birimce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri
ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alın-
mazlar.

(2) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa
dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.
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(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar bölümlerin belirleyeceği yarıyıl
içinde herhangi bir hafta içerisinde yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, la-
boratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.
Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

(4) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Bir eğitim-öğ-
retim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(5) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen
dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl
başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.

(6) Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek
başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu
programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’ın altında
olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına
girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvu-
rarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Sınav sonuçları ilgili yönetim kurulunca ÖİDB’ye bildirilir. Sadece üç ders sınav hakkını kul-
lanan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(7) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden geçerli mazeretleri ders sorumluları tara-
fından kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazereti kabul edilen öğrencilerin listesi,
mazeret sınavından önce ders sorumluları tarafından ilgili birime teslim edilir. Mazeret sınav
tarihleri ilgili birim tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine
kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 28 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen sınav sonuçlarının ÖİDB’ye

son teslim tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime yazılı olarak başvurmak suretiyle
sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) Not değişikliği işlemleri ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanarak
ÖİDB’ye gönderilir. Bütün bu işlemler sınav sonuçlarının ÖİDB’ye son teslim tarihinden iti-
baren on beş gün içerisinde tamamlanır.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 29 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) 17 nci maddede belirtilen süreler içinde başarısızlık,
b) Kaydını sildirmek istemesi,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
(2) Azami süreler içinde dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi

ile program kaydının yenilenmemesi halinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün
onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Mezuniyet
MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam

kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümle-
rine göre yerine getirmiş olmak,

b) En az 2,00 genel akademik ortalamasını sağlamak.
(2) Bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programlarının mezuniyet için öngör-

düğü koşulları başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans veya ön lisans diploması almaya hak
kazanırlar.
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(3) Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin ön lisans diploması alabilmesi ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yapılır.

(4) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar.
Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

Şeref ve yüksek şeref öğrencileri
MADDE 31 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda kayıtlı olduğu programın öngördüğü bü-

tün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp,
genel akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi, 3,50 ve
üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile dip-
loma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili ya-
rıyılda bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49
olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.
Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili birim tarafından ilan edilir ve transkriptinde ilgili
yarıyılda belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değişim Programları ve Özel Öğrenciler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 32 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında

yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçeve-
sinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK’çe belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Erasmus+ ve Mevlana değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim prog-
ramı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer
alan Erasmus+ veya Mevlana koordinatörleri tarafından belirlenir. Lisans programındaki ders-
lere eşdeğerlik verilebilir veya yerine sayılabilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan
ders Üniversite dışı seçmeli ders olarak transkriptine işlenir.

(3) Farabi programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere
öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde yer alan Farabi
Koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğer-
leri ve notları öğrencinin transkriptine işlenir.

(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eşdeğerliği ve Üniversite dışı seçmeli ders-
lerin AKTS kredisi, ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir.

Uluslararası ortak diploma programı
MADDE 33 – (1) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yü-

rütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak
diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 34 – (1) Üniversiteden ders almaları uygun görülenler ile diğer üniversite öğ-

rencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel
öğrenci olarak bir yarıyılda en çok iki derse kayıt olabilirler.

(2) Özel öğrenciler Senatonun belirlediği ders ücretini öderler. Daha önce herhangi bir
yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeni ile ilişiği kesilenler özel öğrenci olamazlar.
Bu öğrenciler kayıt yaptırdığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu sta-
tüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ÖİDB tarafından kendilerine durumlarını gösteren
bir belge verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya ÖİDB sisteminde kayıtlı e-posta adresine gönderilerek yapılır. Öğrenci
adres, e-posta değişikliklerini ÖİDB’ye şahsen bildirmekle ve e-posta adresine gönderilen ile-
tileri izlemekle yükümlüdür. Değişiklikler bildirilmediği takdirde kayıtlarda mevcut olan son
adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 36 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür.

(2) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit
edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile değerlendirilerek ilgili kurul
kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler alabilir.

İzinler
MADDE 37 – (1) Öğrencilere, geçerli mazeretleri nedeniyle ilgili yönetim kurulu kararı

ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. İkinci fıkradaki istisnalar hariç, öğrenci eğitim-öğretim
süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için ya-
rıyıl başlangıcından önce ilgili birime başvurması gerekir. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları
süreler, bu Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde öğrencinin ilgili
eğitim-öğretim döneminde almış olduğu dersler, ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine Üni-
versite Yönetim Kurulu onayı ile silinir ve ilgili yarıyıl eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Ders tekrarı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yüklenilen ders-

ler genel akademik ortalamayı yükseltmek amacıyla tekrarlanabilir. Bu derslerden B3 ve üzeri
not alındığı takdirde tekrar yüklenilemez. Tekrarlanan derslerde alınan en son not geçerli olur.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 7 nci maddenin beşinci fıkrası 2018-2019 öğretim yılı güz

döneminde üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için uygulanmaz. İlgili öğrenciler
mezun oluncaya kadar en fazla üçüncü sınıfta 42 AKTS, dördüncü ve beşinci sınıfta 48 AKTS
ders alabilirler.  

Muaf sayılan derslerden alınan notlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Halen öğrenimlerine devam eden öğrencilerin bu Yönetme-

liğin yürürlüğe girmesinden önce muaf sayıldıkları derslerden aldıkları notlar 24 üncü maddede
belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edi-
lir.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE ÜSTÜN

BAŞARI PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinin 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Çift anadal eğitim-öğretimi, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı
olan bir öğrencinin, ikinci bir diploma almak amacıyla Üniversitenin diğer bir lisans veya ön-
lisans programına; bir önlisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir önlisans dip-
loması almak amacıyla Üniversitenin diğer bir önlisans programına devam etmesidir.

Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu program esas anadal, başvurduğu ve
kabul edildiği program ikinci anadal olarak adlandırılır.

Çift anadal öğrenimi yapılabilecek lisans programları ilgili bölümlerin ve fakülte veya
yüksekokul kurullarının, çift anadal öğrenimi yapılabilecek önlisans programları ise ilgili bö-
lümlerin ve meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine akademik kurulun kararıyla be-
lirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Çift anadal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversitenin bir lisans

veya önlisans programına kayıtlı olmak gerekir.
Uluslararası bir programa kayıtlı öğrenciler, ancak kayıtlı bulundukları fakülte içindeki

bir başka lisans programında çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvurabilirler.
Çift anadal eğitim-öğretimi için, lisans programı öğrencileri esas anadallarının en erken

üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda esas anadallarının beşinci yarı-
yılının başında, beş yıllık programlarda esas anadallarının yedinci yarıyılının başında, altı yıllık
programlarda ise esas anadallarının dokuzuncu yarıyılının başında; önlisans programı öğren-
cileri ise esas anadallarının en erken ikinci yarıyılının başında, en geç de esas anadallarının
üçüncü yarıyılının başında başvurabilir. Öğrencinin ek ders ve kredi alması nedeniyle daha
sonraki bir yarıyılda bulunması halinde fiili öğrenim süresi esas alınır. Başvuru tarihleri Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bir başka programda çift anadala kabul edilmiş olması nedeniyle, onuncu fıkra uyarınca
bir programdaki çift anadal öğrenciliğini yitirmiş öğrenciler hariç olmak üzere, çift anadal öğ-
renciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş veya ikinci anadaldan kayıt sildirmiş olan öğ-
renciler çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvu-
ramazlar.

Çift anadal eğitim-öğretimine başvuran öğrencinin aşağıdaki koşulları karşılaması ge-
rekir:

a) Başvurduğu yarıyıl itibarıyla esas anadalının önceki yarıyıllarının zorunlu dersleri
ile kredi yükünü tamamlamış olması,

b) Almış olduğu derslerin tümünden başarılı durumda olması,
c) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması,
ç) 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üni-

versitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü madde-
sine göre belirlenecek sınıfının, başarı durumu itibarıyla ilk % 20’lik dilimi içinde olması veya
esas anadala başladığı yıl itibarıyla ikinci anadal programının taban puanını karşılaması,
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d) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programlarında yetenek sınavında
başarılı olması.

Çift anadala kabul için aranan genel not ortalamaları ve sıralamaları ile ders başarı du-
rumlarında, Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan
hallerde yaz okulu sonrasındaki genel not ortalamaları ve sıralamaları ile ders başarı durumu
esas alınır.

Çift anadal kontenjanları ikinci anadalın yürütüldüğü fakültenin, yüksekokulun veya
meslek yüksekokulunun yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belir-
lenir. Çift anadal kontenjanı hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç
olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi kılavuzunda açıklanan kontenjanın
%20’sinden az olamaz. Akademik Kurul tarafından ayrı bir kontenjan belirlenmediği hallerde
çift anadal kontenjanı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemi kılavuzunda açıklanan kontenjanın
%20’si olarak uygulanır.

Çift anadal başvurusu, varsa ikinci anadal lisans programının yürütüldüğü bölümün
önerisi üzerine ikinci anadal lisans programının bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya
meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Kabule değer başvuruların kontenjanı aştığı hallerde genel not ortalaması sıralaması,
genel not ortalamalarının eşitliği halinde ise başarıyla tamamlanan kredi sayısı esas alınarak
öğrenci kabul edilir.

Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya aynı diploma programında hem
ikinci anadala hem yan dala kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda farklı diploma programlarında
ikinci anadala ve yan dala kayıt yapılabilir. Çift anadal öğrenimi yapmaktayken, bir diğer ana-
dalda çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvuran öğrencilerin, devam etmekte oldukları ikinci
anadaldaki öğrencilik statüleri, başvurularının kabul edilmesi halinde sona erer.

Çift anadala kabul edilen öğrencilere ikinci anadalı için ikinci anadalın bağlı olduğu
bölüm başkanlığı, dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından ikinci
anadal için ayrı bir akademik danışman atanır ve öğrencilerin ders seçimleri hem esas anadal
hem de ikinci anadal akademik danışmanının onayıyla kesinleşir.

Çift anadala kabul edilen öğrencilerin, ikinci anadalda ikinci anadalın ders koduyla zo-
runlu ders olan ve esas anadalda yine ikinci anadalın ders koduyla zorunlu ders karşılığı olan
derslerine ilişkin muafiyet işlemleri, ikinci anadalın bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun
veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – Çift anadal öğrencileri, yaz öğretimi hariç olmak üzere, bir akademik

yılda seksen (80) krediyi aşmamak kaydıyla bir yarıyılda en fazla kırkiki (42) kredi yükü kar-
şılığı ders alabilirler. Ancak öğrencinin bulunduğu akademik dönem için birinci anadalının zo-
runlu derslerinin ve bölüm seçmeli derslerinin kredisi ile ikinci anadalının zorunlu derslerinin
ve bölüm seçmeli derslerinin kredi sayısının toplamının kırkikiden (42) daha fazla olması ha-
linde bu sınır aşılabilir. Esas anadalından mezun olan, ancak mezuniyet koşullarını ikinci anadal
bakımından yerine getirmemiş öğrencilere, ek ders veya kredi verilmesi halinde iki yarıyıl için-
de mezun olabilmeleri koşuluyla ikinci anadalın yapıldığı fakültenin, yüksekokulun veya mes-
lek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla bir yarıyılda kırkbeş (45) krediye kadar ders ve-
rilebilir.

Çift anadal müfredatı esas ve ikinci anadal müfredatlarındaki tüm zorunlu ve
bölüm/program seçimlik dersler ile bu programların müfredatındaki ortak derslerden oluşur.

26 Mart 2018 – Sayı : 30372                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Ancak Akademik Kurul ikinci anadal programının yürütüldüğü bölümün ve fakültenin, yük-
sekokulun veya meslek yüksekokulunun kurulunun Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle-
nen Yükseköğretim Alan Yeterliliklerini ve öğrencinin programın sonunda asgari olarak ka-
zanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip
olmasını dikkate alarak yapacağı öneri üzerine farklı bir çift anadal müfredatı belirleyebilir.

Her iki anadalın zorunlu derslerini almış olmak koşuluyla, çift anadal öğrencileri anadal
programlarında yer alan, ancak zorunlu olmayan dersleri, birinci fıkrada öngörülen kredi yü-
küne ulaşana kadar alabilirler.

Her iki anadalın zorunlu olarak alınacak derslerinin kredi toplamının, esas anadalın
ilgili yarıyıllık asgari kredi yükünü karşılamaya yetmediği hallerde, öğrenci eksik kredi karşılığı
kadar dersi serbest seçimlik dersler arasından alır. Öğrencinin talebi üzerine, daha önceki ya-
rıyıllarda çift anadal yükümlülüklerinin ötesinde aldığı derslerin kredileri, eksik kredi karşılığı
olarak sayılabilir.

Alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen ikinci anadal progra-
mından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Esas anadal veya ikinci anadalın sadece birinde zorunlu bitirme tezi veya projesi bu-
lunduğu hallerde, zorunlu bitirme tezi veya projesinin bulunduğu anadalın bağlı olduğu fakül-
tenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla, öğrencinin diğer
anadalda bitirme tezi veya projesi hazırlamasına izin verilebilir.”

“İkinci anadalın bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun
yönetim kurulu tarafından öğrenciye ikinci anadalın müfredatında bulunan uygulama semineri
veya benzeri nitelikte ders veya uygulamalar yerine, bunların kredi sayısını karşılayacak şekilde
ikinci anadalın seçimlik dersleri arasından seçimlik ders yükü getirilebilir ve öğrencinin çift
anadal yükümlülüğünün ötesinde ikinci anadaldan fazladan almış ve başarmış olduğu seçimlik
dersler bu ders yüküne sayılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal öğrencisi; izlediği anadalların müfredatını başarılı şekilde tamamladığı
takdirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır. Ancak, ikinci anadaldan
mezun olabilmek için; ikinci anadala ilişkin tüm derslerin başarılmış, genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 2,80, ikinci anadala ilişkin not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00
olması; ikinci anadaldan alınan derslerin kredi toplamının oniki dersin altına düşmemek üzere
ikinci anadalın toplam kredisinin en az %25’ini karşılaması gerekir. Bu kredinin ikinci ana-
daldan veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından fiilen alınan ve başarılan ders-
lerle tamamlanması gerekir.

Esas anadala ilişkin yükümlüklerini tamamlayan öğrenciye, esas anadalın diploması
verilir.”

“Esas anadaldan mezun olan, ancak birinci fıkrada öngörülen mezuniyet koşullarını
ikinci anadal bakımından yerine getirmemiş öğrencilerin azami öğrenim süresi, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile 2547 sayılı Kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından ya-
pılan düzenlemeler ve alınan kararlarla belirlenen azami süredir. Bu fıkra kapsamındaki öğ-
renciler, kayıt koşullarını ikinci anadal için yerine getirmek zorundadır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci anadaldan kayıt sildiren öğrenci, başka bir programda çift anadal öğrenimi ya-
pamayacağı gibi, ayrıldığı anadalda da yeniden çift anadal öğrenimine başlayamaz.

İkinci anadaldan kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencinin başvurusu üzerine, esas
anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış olmaları koşuluyla, ikinci anadalda
tamamlamış olduğu dersleri esas anadal programının bağlı olduğu fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokulun yönetim kurulu kararıyla esas anadalının seçimlik ders ve kredi yüküne
sayılabilir. Öğrencinin ikinci anadal programında başarılı olduğu, ancak esas anadal progra-
mının seçimlik ders yüküne sayılmayan dersler genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin not
dökümünde ve diploma ekinde gösterilir, başarısız olduğu dersler ise Üniversite kayıtlarında
yer alır, ancak genel not ortalamasına dâhil edilmez ve not dökümünde ve diploma ekinde gös-
terilmez.

İkinci anadaldan kendi isteğiyle ayrılan veya kaydı silinen öğrenci, esas anadalının me-
zuniyet koşullarını yerine getirmiş ve ikinci anadalının lisans programı olması kaydıyla, aşa-
ğıdaki imkanlardan sadece birinden yararlanabilir:

a) Ayrılma veya kayıt silme tarihi itibarıyla önlisans diploması alma hakkını kazanmışsa
önlisans diploması alabilir,

b) Esas anadaldan mezuniyet tarihinde yan dal öğreniminin tamamlanmasına ilişkin
koşulları yerine getirmişse yan dal belgesi alabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Çift anadal öğrencisinin, öğrenim görmekte olduğu ikinci anadala yatay geçişinde,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile aynı Yönetmelik
kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içi yatay geçiş için belirlenen
usul ve esaslar uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yan dal programları ilgili fakülte kurulunun önerisi üzerine akademik kurul kararıyla
açılabilir. Yan dal programında alınması gereken dersler, yan dal programını açan fakültenin,
ortak dersler hariç olmak üzere, zorunlu derslerinden olan en az altı ders ve otuz kredi olarak,
ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenir ve akademik kurul tarafından onaylanır. Bu dersler
anadal programının müfredatındaki derslere ek olarak alınır. Yan dal programında alınması ge-
reken ve kredi sayısı otuzu aşan altıdan fazla dersin bulunduğu hallerde, altının üzerindeki
dersler öğrencinin serbest seçimlik dersleri yerine sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yan dal öğrenimi yapmaktayken çift anadal öğrenimi veya bir başka lisans progra-
mında yan dal yapmak üzere başvuranlar hariç olmak üzere, yan dal öğrenciliği sıfatını başa-
rısızlık nedeniyle yitirmiş olan öğrenciler, aynı programda yan dal öğrenimi yapmak veya yan
dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar, ancak başka bir programda yan dal yapmak
üzere başvurabilirler.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen yan dal programın-
dan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yan dal programını bitire-
meyen öğrencilere; yan dal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla en
fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilerin, kayıt koşullarını yan dal için yerine getirmeleri
gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yan daldan kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencinin başvurusu üzerine, anadal
programının zorunlu dersleri arasında yer almamış olmaları koşuluyla yan dalda başarıyla ta-
mamlamış olduğu dersleri, anadal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kara-
rıyla anadalının seçimlik ders ve kredi yüküne sayılabilir. Öğrencinin yan dal programında ba-
şarılı olduğu, ancak esas anadal programının seçimlik ders yüküne sayılmayan dersleri not dö-
kümünde ve diploma ekinde gösterilir, başarısız olduğu dersleri ise gösterilmez;  bu dersler
genel not ortalamasına dâhil edilmez.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü madde-
sinin sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak herhangi bir sebeple ders muafiyeti olan ve birinci sınıfa intibakı yapılan öğrenciler
muaf olduğu ders kredisi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2013 28545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/11/2013 28811

2- 28/8/2014 29102

3- 2/3/2015 29283

4- 26/8/2015 29457

5- 7/5/2017 30059
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2006/115 

Karar No : 2016/612 

Mağdur Sanık : FĠRAZ TOLUK, Ġsmail ve Besime oğlu, 1983 TELAFER doğumlu, , , 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. YeĢilyurt 2. Nolu Çadırkent Çadır No: I-44-6 

Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No: 

Mağdur Sanık : AMMAR SUMO, Ġsam ve Semire oğlu, 1995 TELAFER doğumlu, 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. YeĢilyurt 2. Nolu Çadırkent Çadır No: I-31-1 

Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No: 

Sanık : HAYDAR VAHAP, Said ve Sabiha oğlu, 1990 TELAFER doğumlu,,, 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. YeĢilyurt 2. Nolu Çadırkent Çadır No: I-31-7 

Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde oturur. TC Kimlik No: 

Suç : Basit Yaralama 

Suç Tarihi : 17/01/2016 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 16/06/2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanıklar hakkında, 5237 

sayılı TCK'nın 86/2, 86/3-e, 29 ve 52/2 maddeleri uyarınca 1.500 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmalarına. Sanıkların kasıtlı bir suçtan sabıkasının olmaları, müĢtekinin dosyaya 

yansıyan maddi bir zararının bulunmaması ve sanıkların duruĢmadaki tutum ve davranıĢları 

kiĢilik özellikleri gözönünde bulundurularak yeniden suç iĢlemeyecekleri hususunda 

mahkememizde olumlu kanaat oluĢtuğundan sanıklar hakkında verilen HÜKMÜN 5271 SAYILI 

CMK.‘NUN 231/5 MADDESĠ GEREĞĠNCE AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanıkların bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adlarına çıkartılan tebligatların bila ikmal 

iade edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıklardan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 1025 
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Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/74 

Karar No : 2017/818 

Mahkememizin 12/12/2017 tarih, 2017/74 esas, 2017/818 karar sayılı kararı ile Azmi ve 

Döndü kızı, 01/01/1969 D.lu, 23983851414 T.C. kimlik numaralı, Giresun ili, Bulancak ilçesi 

Karaağaç nüfusuna kayıtlı sanık Fatma KIRDEMĠR hakkında; BaĢkasına Ait Banka veya Kredi 

Kartının Ġzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama eyleminden dolayı TCK'nın 245/1 maddesi 

gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup 

gıyabında verilen karar halen firari olan sanık Fatma KIRDEMĠR ile, Ġgor ve Galina kızı, 

28/12/1972 Rusya D.lu, Mahmutlar Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet KeĢoğlu Caddesi Anal 

Sitesi A Blok No: 14 Alanya/Antalya adresinde ikamet ettiğini beyan eden müĢteki Tatiana 

ZHUKOVA'ya gerekçeli karar evrakı ve sanık Özgür YILDIRIM tarafından mahkememize 

sunulan istinaf dilekçesi, müĢteki Tatiana ZHUKOVA'nın adresinde tanınmaması ve baĢkaca 

adresi tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiĢtir. 

1 - Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 

özetinin RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Fatma KIRDEMĠR ile 

müĢteki Tatiana ZHUKOVA'ya tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 

 1164 

—— • —— 

Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/1686 

Karar No : 2017/753 

Sanık : ALĠ EKBER BAġARAN, Sadık ve Kibar oğlu, 18/07/1974 DĠVRĠĞĠ 

doğumlu, SĠVAS, DĠVRĠĞĠ, Göndüren Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Derbent Mah. 1283 Sok. No: 16 Mamak/ANKARA adresinde oturur. TC 

Kimlik No: 14360870920  

Suç : Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüĢlere silahsız katılarak ihtara rağmen 

kendiliğinden dağılmama  

Suç Tarihi : 13/09/2014 

Karar Özeti : Toplantı ve YürüyüĢleri Kanunu 32/1 TCK‘nın 53/1 

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanığa mahkememizden verilen 03/10/2017 tarihli 

gıyabi karar tebliğ edilememiĢ, adres araĢtırması müzekkeresi cevabında da adresinin kentsel 

dönüĢüm projesi dahilinde yıkıldığının bildirildiği nedenle mahkememizce verilen karar tebliğ 

edilemediği, 

Sanık hakkında mahkememizden verilen 03/10/2017 tarihli kararın Resmi Gazete‘de 

ilanen tebliğine, 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden 

itibaren bir hafta içerisin de Ankara Nöbetçi Ağır Ceza mahkemesine itirazda bulunulmadığı 

takdirde hükmün kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 1166 
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/463 

Karar No : 2017/400 

Beden Bakımından Kendini Ġdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte 

Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

14/12/2017 tarihli ilamı ile 229/1-2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. 

NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hasan ve ġakire kızı, 31/03/1995 

doğumlu, Gaziantep, Oğuzeli, KurtuluĢ mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜLYA ġĠMġEK tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETEDE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1302 

—— • —— 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/460 

Karar No : 2017/369 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2017 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c 

maddesi gereğince VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) 

(TCK 53/1-c), 10 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Erol ve Havva oğlu, 22/11/1984 doğumlu, 

Kocaeli, Kandıra, Karaağaç mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET EMANET tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETEDE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1303 

—— • —— 

Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/268 

Karar No : 2017/133 

Basit Yaralama suçundan sanık olup Suriye uyruklu, Mohamed Walıd ve Nazıra kızı, 

1992-Suriye doğumlu, sanık: FATEMA BIRAWI‘nın Türkiye'de adres tespitine rağmen 

bulunamadığı, yurt dıĢına çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden, 

Sanık FATEMA BIRAWI hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 11/04/2017 tarih 2015/268 esas 2017/133 karar sayılı kararı ile sanığın 

Basit Yaralama suçundan TCK 86/2, CMK 231/5-8. Maddelerinin uygulanması sonucu hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, 38 TL yargılama 

giderinin tahsiline karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle tutulacak tutanak ile Hatay Nöbetçi 

Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna gidilmediği taktirde kararın KESĠNLEġMĠġ sayılacağı 

hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1304 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız; Kazan Dairesinde muhtelif boruların demontaj, montaj, kaynak, makinato ve 

tuğla iĢlerinin yapılması iĢçiliğini kapsamaktadır. T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliğine Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/137159 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : YurtbaĢı Beldesi/ELAZIĞ  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 424 251 28 75-79       Faks: 424 251 24 14  

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kazan Dairesinde muhtelif boruların demontaj, montaj, 

kaynak, makinato ve tuğla örülmesi iĢlerinin yapılması 

iĢçiliğidir. 

b) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası YurtbaĢı Beldesi / ELAZIĞ  

b) Tarihi ve saati : 05/04/2018 PerĢembe günü, saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası Ticaret Servisi YurtbaĢı Beldesi Elazığ 

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

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

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2731/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

(Mesken, Kargir Dükkan, Turizm Tesisi, ĠĢ Hanı ve Kargir Apartman TaĢınmaz SatıĢı) 

1 - Edirne Ġli Merkez Ġlçesi Sabuni Mah. Yetimler ÇarĢısı Sok. No: 8 (390 Ada 17 Parsel) 

adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taĢınmazın satıĢı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 

11:00‘da, 

2 - Edirne Ġli Merkez Ġlçesi Sabuni Mah. Yetimler ÇarĢısı Sok. No: 4 (390 Ada 14 Parsel) 

adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taĢınmazın satıĢı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 

14:00‘da 

3 - Edirne Ġli Merkez Ġlçesi Sabuni Mah. EsatpaĢa Sok. No: 3 (390 Ada 11 Parsel) 

adresinde bulunan kargir dükkan nitelikli taĢınmazın satıĢı 16.04.2018 PAZARTESĠ günü saat 

16:00‘da 

4 - Muğla Ġli MenteĢe Ġlçesi Emir Beyazıt Mah. Cemil ġerif Baydur Sok. No: 2 (392 Ada 

4 Parsel) adresinde bulunan iĢ hanı nitelikli taĢınmazın satıĢı 17.04.2018 SALI günü saat 

11:00‘da, 

5 - Mersin Ġli Akdeniz Ġlçesi CamiĢerif Mah. 5248 Sok. No: 2 (147 Ada 2 Parsel) 

adresinde bulunan iĢ hanı nitelikli taĢınmazın satıĢı 17.04.2018 SALI günü saat 14:00‘da 

6 - Elazığ Ġli Merkez Ġlçesi Nailbey Mah. Gazi Cad. No: 3, 3A, 3B, 3C (49 Ada 3 Parsel) 

adresinde bulunan 3 adet dükkan ve turizm tesisi nitelikli taĢınmazın satıĢı 17.04.2018 SALI günü 

saat 16:00‘da 

7 - Ġstanbul Ġli ġiĢli Ġlçesi Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Süleyman Nazif Sok. Sedef 

Apt. No: 28/32 (670 Ada 22 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 3) adresinde bulunan mesken nitelikli 

taĢınmazın satıĢı 18.04.2018 ÇARġAMBA günü saat 11:00‘da, 

8 - Ġstanbul Ġli Fatih Ġlçesi ĠskenderpaĢa Mah. YeĢil Tekke Kuyulu Sok. Çalpar Apt. No: 

24/1 (1061 Ada 96 Parsel, Bağımsız Bölüm No: 1) adresinde bulunan mesken nitelikli taĢınmazın 

satıĢı 18.04.2018 ÇARġAMBA günü saat 14:00‘da, 

9 - Ġstanbul Ġli Kadıköy Ġlçesi Rasim PaĢa Mah. YurttaĢ Sok. Meleknaz Apt. NO: 14 (217 

Ada 12 Parsel, Bağımsız Bölümler 3, 4 ve 7) adresinde bulunan mesken ve dükkan nitelikli 

taĢınmazların satıĢı 18.04.2018 ÇARġAMBA günü saat 16:00‘da yapılacaktır. 

10 - Ġhalelerin tamamı, kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı‘nda (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır. 

11 - Ġstekliler, ilgili Ģartnameye veya Ģartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif 

mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi 

Direktörlüğü‘ne teslim edeceklerdir. 

12 - Ġstekliler Ģartnameleri Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi 

Direktörlüğü‘nden temin edebilirler. 

13 - Her bir taĢınmaz için ayrı Ģartname mevcut olup, 1 (bir) adet Ģartname / ihale bedeli 

150,00.-TL‘dir 

14 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 

Bilgi için: THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü - 0 (312) 303 73 80/78/79 

 2735/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

TMO Aksaray Şube Müdürlüğünden: 

1 - Ġhale; Meydan Mah. 8/Cumhuriyet Bulvarı No: 96 adresinde TMO Aksaray ġube 

Müdürlüğü Hizmet Binasında Yapılacaktır. 

2 - Ġhale 09/04/2018 Pazartesi günü saat 14.00 de yapılacaktır. 

3 - SatıĢa konu taĢınmazın tapu bilgileri ve muhammen bedeli aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir. 

 

Ġli/Ġlçesi/Mah./Köy Ankara/Evren/Çıkınağıl 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Ada/Parsel -/1861 

1.100.000,00 

TL 

33.000,00 

TL 

Arsa Yüzölçümü (m2) 27.375,00 m2 

TMO Hissesi Tam 

Ġmar Durumu Tarla 

AÇIKLAMA 

Arsa üzerinde 60 tonluk elektronik 

kantar, kantar binası, pnömatik sonda, 

alım binası bulunmaktadır. 

Ġli/Ġlçesi/Mah./Köy Ankara/ġereflikoçhisar/Ġstiklal 

Ada/Parsel 119/1-7 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Arsa Yüzölçümü (m2) 
1 nolu parsel 21.687,00 m2 

7 nolu parsel   1.190,00 m2 
8.000.000,00 

TL 

240.000,00 

TL 
TMO Hissesi Tam 

Ġmar Durumu Resmi Kurum Alanı 

AÇIKLAMA  

 

4 - Ġhale TMO Ġhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Alma 

Yöntemi ile yapılacaktır. Ġhale kapalı teklif verenler arasında açık artırma yapılarak açık 

artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibi ile pazarlık yapılmak suretiyle olacaktır. 

5 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname alınması zorunlu olup Ģartname bedeli KDV dahil 100.00 TL'dir. 

6 - Ġhale kısmi teklife açıktır. 

7 - TaĢınmaz için tespit edilen muhammen bedelin %3'ü oranında geçici teminat alınacaktır. 

8 - Posta, telgraf, faks vb. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklifler ihale 

günü saat 14.00'e kadar TMO Aksaray ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Servisine teslim edilmiĢ 

olacaktır. 

9 - SatıĢa sunulan taĢınmaz KDV'den muaftır. Teklif edilen bedeller ihale tarihinden 

itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır. 

10 - Ġhale ile ilgili detaylı bilgi ġubemizdeki ihale dosyasında mevcut olup Ģartname 

mesai saatleri dahilinde isteklilerin görüĢüne açıktır. 

11 - TMO 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 2686/1-1 
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SINIRLI AYNĠ HAK TAHSĠSĠ ĠLE ĠNġAATIN YAPTIRILMASI VE MAKSĠMUM 30 YIL 

SÜRE ĠLE ĠġLETĠLMESĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Genç Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI 

MADDE - 1 - 

Mülkiyeti Belediyemize ait Bingöl Ġli, Genç Ġlçesi, Kültür Mahallesi Murat Nehri mevkii 

305. ada, 1 parselde kayıtlı bulunan, 17.319,00 m2 miktarındaki, imar planlarımızda ticaret alanı 

niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 12/03/2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı gereğince, 

Sınırlı ayni hak tahsisi ile Genç Murat Kültür ve Sosyal YaĢam Parkı için gerekli tüm uygulama 

projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inĢaat ruhsatı alınması, 

inĢaatın proje ve Ģartnamelere uygun olarak bitirilmesi, iĢletmeye açılması ve tüm masrafları 

yüklenici firma tarafından karĢılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl süreyle 

iĢletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve iĢletme süresi sonunda tesislerin idareye Ģartsız, borçsuz 

ve bedelsiz devir edilmesi iĢi, 2886 sayılı D.Ġ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma 

usulü ile ihale edilecektir. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ 

MADDE - 2 -  

Ġstekliler, Ġhale Ģartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Genç 

Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine 

ihale dosya bedeli olan 5.000,00 TL (BeĢbin Türk Lirası) yatırılarak Fen ĠĢleri Müdürlüğünden 

alınabilir. 

ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ 

MADDE - 3 - 

ĠĢin ihalesi 09.04.2018 Pazartesi günü saat: 14.30 da Genç Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, Belediye Encümen‘i huzurunda yapılacaktır. 

ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

MADDE - 4 - 

Ġhaleye konu iĢin tahmini inĢaat maliyeti bedeli 5.574.819,82 TL (BeĢmilyon 

beĢyüzyetmiĢdörtbin sekizyüzondokuzTL, Sekseniki KuruĢ ) dur. Yapım bedeli, bu bedeli aĢtığı 

takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

Ġstekliler Genç Murat Kültür ve Sosyal YaĢam Parkı kira bedeli olarak, iĢletme süresinin 

baĢladığı ilk 24 (yirmidört) ayı için kira bedeli ödemeyecek, 24. aydan itibaren aylık kira bedeli 

2.146,84 (ikibinyüzkırkaltı TL, seksendört KuruĢ) olup (bu süre 28 yıldır), istekliler vermiĢ 

olduğu aylık kira bedeli teklifi üzerinden her yıl %5 kira bedeline zam yapılacak olup yıllık 

enflasyon oranları ortalaması % 5‘i geçtiği yıllarda belediye meclisi zammın oranını yıllık 

ortalama enflasyon oranını geçmeyecek Ģekilde artırmak sureti ile belirleyebilir. Ġstekliler aylık 

kira bedeli 2.146,84 (ikibinyüzkırkaltı TL, seksendört KuruĢ ) üzeriden artıĢ yapacaklardır. 

TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

MADDE - 5 - 

5.1) Geçici Teminat: ĠĢin 28 yıllık toplam kira bedeli olan bedeli 721.338,24 

(Yediyüzyirmibirbin üçyüzotuzsekiz TL, Yirmidört KuruĢ ) ve yapı inĢaat yaklaĢık maliyet bedeli 

olan 5.574.819,82 TL (BeĢmilyonbeĢyüzyetmiĢdörtbinsekizyüzondokuz TL, Sekseniki KuruĢ) 

TL‘nin toplamı olan 6.296.157,49 TL (Altımilyonikiyüzdoksanaltıbinyüzelliyedi TL, Kırkdokuz 

KuruĢ)‘un %3‘ü olan 188.884,72 (Yüzseksensekizbinsekizyüzseksendört TL, YetmiĢiki KuruĢ) 

dur. 

5.2) Kesin Teminat: 6.296.157,49 TL (Altımilyonikiyüzdoksanaltıbinyüzelliyedi TL, 

Kırkdokuz KuruĢ)‘un ve aylık kira bedeli olan 2.146,84 TL‘nin üzerinde atılan teklifin 28 yıllık 

bedeli ile toplamının % 6‘sı oranında alınacaktır. 
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Tesisin sözleĢmeye, Ģartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün 

yapılmasını müteakip, kesin teminatın %50 si iade edilecektir. 

5.3) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda gösterilmiĢtir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiĢ banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

5.4) Ġhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. Ġhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiĢtirilinceye kadar Kiralayan Ġdare tarafından tutulacaktır. 

5.5) Ġhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat 14.30‘a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu 

bedel kadar teminat mektubu getirmeleri Ģarttır. Ġhale günü saat: 14.30‘dan sonra teminat kabul 

edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iĢtirak ettirilmezler. 

ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI 

MADDE - 6 - Ġhale teklif Ģartları idari ve diğer Ģartnamelerde belirtilmiĢtir. 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER 

MADDE - 7 - 

Ġhaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgah belgesi, 

b) Türkiye‘de tebligat için adres göstermek, 

c) Ortak giriĢim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak GiriĢim beyannamesi, 

d) ġirket veya kiĢiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler, 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, (2018 yılı için tasdikli) 

e-1) Gerçek KiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e-2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

e-3) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

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

f) Ġmza sirküleri verilmesi, 

f-1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

f-2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

f-3) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

g) Ġhaleye katılma belgesi alınması, 

Ġhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve 

saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale 

Ģartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda; 
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g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi, 

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

g-3) Ġstekli Ģirket ise, Ģirketin son durumunu (Ģirket ortaklarını, bunların hisse durumunu 

ve görevlerini içeren) gösteren belge, 

h) Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir), 

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge, 

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge, 

k) ihale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge, 

ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

MADDE - 8 - 

2886 S.D.Ġ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmıĢ olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI 

MADDE - 9 - 

9.1) Ġç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

9.2) DıĢ Zarf: Ġç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ 

MADDE -10 - 

10.1) Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 09/04/2018 Pazartesi günü saat: 14:30‘a 

kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında, Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 204‘deki 

Genç Belediyesi Meclis Toplantı Salonuna verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya 

değiĢtirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmez. 

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

MADDE - 11 - Söz konusu ihale 2886 S.D.Ġ.K.na göre düzenlenmiĢ olup, istenen bütün 

bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ olmalıdır. 

MADDE - 12 - ĠĢbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tahsisi ile 

inĢaatın yaptırılması ve maksimum 28+2 yıl süre ile iĢletilmesi iĢinde, ihale Ģartnameleri 

hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE - 13 - Belediye Encümeni 2886 S.D.Ġ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 2710/1-1 
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ÜST KULLANIM HAKKI TESĠSĠ SURETĠYLE BATI OTOGARI/TERMĠNAL TESĠSĠ VE 

TĠCARĠ ÜNĠTELERĠN YAPILMASI, 30 (OTUZ) YILI AġMAMAK KAYDIYLA SINIRLI 

AYNĠ HAK TESĠSĠ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Adana BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarih ve 349 sayılı kararı ile 

yapımına karar verilen ve BüyükĢehir Belediye Meclisinin 16/06/2017 tarih ve 244 sayılı kararı 

ile onaylanan 16/02/2018 tarih ve 460 sayılı kararı ile kesinleĢen Nazım Ġmar planlarında otogar 

alanı olarak gözüken Ġlimiz Seyhan Ġlçesi BahçeĢehir Mahallesi 14750 Ada 3-4 parsellerde 

toplam 29.732,00 m2 arsa üzerinde Otogar Alanı Olarak Ġmar Planına ĠĢlenen Saha Üzerinde Üst 

Kullanım Hakkı Tesisi Suretiyle Batı Otogarı/Terminal Tesisi ve Ticari Ünitelerin Yapılması, 30 

(Otuz) Yılı AĢmamak Kaydıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi Kurulması ve ĠĢletilmesi ĠĢi, 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesine göre Mülkiyetin Gayri Ayni Hak ve 4721 Sayılı Medeni 

Kanunun 826-836 Arası Maddelerinde düzenlenmiĢ Üst Hakkı Tesis Edilmek Üzere ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

2 - Bu iĢin ihalesinde 16 Nisan 2002 tarih ve 24278 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 

‗‘Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‘nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - ĠĢin tahmini yatırım bedeli 235.808.160,10.-TL, geçici teminatı ise  

7.074.244,80. TL‘dir. 

4 - Ġhale 11/04/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Adana BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. (Yeni Bina 9. Kat) 

5 - Ġstekliler ihale Ģartnamesi ve diğer evrakları Belediyemiz Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 

Yapım Onarım ve Proje ġube Müdürlüğünde (7. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak 

görebilecektir. (Ġhale dosya bedeli 250,00.-TL‘dir) 

6 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri; 

6.1. Ġstekliler sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 

belirlenmesine iliĢkin aĢağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 

sunmalıdır. 

1. ĠletiĢim bilgileri beyanı, 

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren ĠletiĢim Bilgileri 

Beyanının aslı verilecektir. 

b. Beyanın, Ġsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaĢelenmiĢ olması ve Ġsteklinin yetkilisi 

veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmıĢ olması zorunludur. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen Ģartlarda ayrı ayrı 

hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletiĢim bilgileri, iĢ ortaklığının 

iletiĢim bilgileri olarak kabul edilecektir. 

2. Kimlik bilgileri, 

a. Gerçek kiĢiler T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir 

ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. 
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b. ĠĢ ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır. 

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

Faaliyet / Kayıt Belgesi, 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (a) ve (b) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu 

tarafından tasdikli sureti verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Türkiye 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 verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kiĢi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 

veya belgeleri verecektir. 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı, 

a. Ġmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, imza beyanı verilecektir. 

c. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. 

d. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı, 

a. Vekâletname ve Ġmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, Ġstekli adına, iĢ ortaklıklarında ise ortak 

adına veya iĢ ortaklığı adına imzalayan kiĢi veya kiĢilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname 

ile imza beyanı verilecektir. 

7. ĠĢ ortaklığı beyannamesi, 

a. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesinin aslı verilecektir. 

b. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak 

kaĢelenmiĢ olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları 

ve soyadları yazılarak imzalanmıĢ olması Ģarttır. 
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8. Teklif mektubu, 

9. Geçici teminat, 

Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların Adana BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı‘na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır. 

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına iliĢkin belge, 

a. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi‘nden alınan yazı aslı, 

b. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumun‘dan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu‘nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

12. ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,  

13. ĠĢ Deneyimine iliĢkin Belge, 

Ġstekliler son 15 yıl içerisinde tek bir sözleĢme kapsamında yatırım maliyetinin en az   

% 50‘si kadar bina inĢaatı yaptığına dair iĢ bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede benzer iĢ 

olarak her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım iĢleri benzer iĢ olarak değerlendirilecektir. Ortak 

GiriĢimlerde istenilen iĢ bitirme belgesini bir firmanın sağlaması yeterli olacaktır. 

14. Banka Referans Mektubu, 

a. Ġsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım 

bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi Ģarttır. 

b. oplam tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'indan az olmamak üzere, bankalar 

nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır.  

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

e. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

7 - Ġstekliler 6. Maddede belirtilen evrakları Ġdari ġartnamenin Tekliflerin Hazırlanması 

ve Sunulmasına ĠliĢkin Hususlar BaĢlıklı III. Bölüm, Tekliflerin Sunulması BaĢlıklı 

17.Maddesinin; 17.1, 17.2, 17.3 ve 17.4 bentlerinde belirtilen hükümler doğrultusunda 

11/04/2018 ÇarĢamba günü saat 12.00‘a kadar Adana BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve 

Kararlar Daire BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. (Yeni Bina 2. Kat) 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

9 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 2688/1-1 
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DAMPERLĠ KAMYON KĠRALAMA HĠZMET  

ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme Müdürlüğü Kestelek Açık 

ĠĢletme ve Konsantratör Birimi Ģlam barajlarının güçlendirilmesi ve diğer muhtelif iĢlerde (Ģlamın 

tumba sahasına çekilmesi, pasa veya Ģlam/toprak/çamurun bir yerden bir yere çekilmesi vs.) 1.450 

saat çalıĢtırılmak üzere en az 3 adet 6x4 damperli kamyon kiralama hizmet alımı iĢi Ģartnameler 

ile sözleĢme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/121365 

1 - Ġdarenin: 

A) Adresi : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. 

Bigadiç/BALIKESĠR 

B) Telefon ve Faks Numarası  : 0 266 633 72 21-22 / 633 72 23 

C) Elektronik Posta  

    Adresi (Varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu iĢin  

A) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü Kestelek Açık ĠĢletme ve 

Konsantratör Birimi Ģlam barajlarının güçlendirilmesi ve 

diğer muhtelif iĢlerde 1.450 saat çalıĢtırılmak üzere en 

az 3 adet 6x4 damperli kamyon kiralama hizmet alımı 

B) ĠĢin yapılacağı yer : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü Kestelek Açık ĠĢletme ve 

Konsantratör Birimi. 

3 - Ġhalenin 

A) Yapılacağı Yer : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

ĠĢletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 

BALIKESĠR 

B) Tarih ve Saati : 05/04/2018 PerĢembe Günü Saat: 14.00  

4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları ve Ġstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) 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 belgeyi, 
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b) 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 belgeyi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre, tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek için 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,  

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste görülebilir ve 50,00 TL‘lik bedelle satın 

alınabilir. (Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli (vergi dahil): 60,00 TL.) 

Ġhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

- Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme Müdürlüğü  

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESĠR (Tel: 0 266 633 72 21-22) 

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 05/04/2018 PerĢembe Günü Saat: 14.00‘e kadar 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Ġnsan Kaynakları Birimi Evrak - HaberleĢme ve ArĢiv ĠĢlemlerine 

verilmiĢ olacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp ĠĢletme 

Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 2749/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır.  

Doçent, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK 

formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora 

belgeleri, yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli 

fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 

eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. 

BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.  

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi 
Doçent 1 

" " 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

" ĠĢletme 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 

Duyurulur. 2649/1-1 

—— • —— 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak 

koĢuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 

AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD‘ye de ekleyerek 

Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. 
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Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını içeren CD‘yi 4 nüsha halinde 

dilekçelerine ekleyerek bizzat baĢvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların 

Üniversitelerarası Kurul tarafından değiĢecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen 

yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ olmaları gerekmektedir. 

Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESĠ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Ġç Hastalıkları Profesör 1 - Gastroenteroloji uzmanı olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 - Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doçent 1 - Pediatrik Nefroloji uzmanı olmak. 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 - Nefroloji uzmanı olmak. 

Ġç Hastalıkları Doçent 1 - Genel Dahiliye doçenti olmak. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 
Doçent 1 

- Psoriazis tedavisi ve dermoskopi konusunda 

deneyimli olmak. 

 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 

- Tıp Fakültesi mezunu olmak, 

- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı almıĢ 

olmak. 

 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Doçent 1 - Kardiyoloji uzmanı olmak. 

Doçent 2 - Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. 

 

BAġVURU ADRESĠ: 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. No: 32 AtaĢehir-ĠSTANBUL 

Tel: 0216 500 44 44 2739/1-1 
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MERSĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TEVFĠK SIRRI GÜR STADYUMU ĠLE 

ÇAMLIBEL LĠMANI ARASI KIYI VE REKREASYON DÜZENLEMESĠ 

FĠKĠR PROJESĠ YARIġMASI 

YARIġMANIN AMACI, TÜRÜ, ġEKLĠ VE KONUSU 

Mersin BüyükĢehir Belediyesince; ekte verilen belgelerde sınırları tanımlanan alanda; 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 23. Maddesi ile ―Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, 

Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢmaları 

Yönetmeliği‖ doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak hizmet sözleĢmesi yapılması 

ile sonuçlanmayacak usul kapsamında ―Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası 

Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi YarıĢması‖ açılmıĢtır. 

Kent merkezinde yer alan yarıĢma alanı onaylı imar planı kararlarına konu olmuĢ, ancak 

ortaya çıkan uygulamalar beklenen sonuçlardan uzak kalmıĢtır. Bir baĢka ifade ile; merkez (yakın 

çevre) ve kent bütünü ile iliĢkileri kurgulanamamıĢ, bir yandan da alanın kendi sınırları içinde 

planlama, tasarım ve iĢlevler açısından getirilen çözümlerin de yetersiz kaldığı görülmüĢtür. 

Buradan hareketle günümüzde farklı iĢlevlere sahip olan yarıĢma alanının; bütünsel bir yaklaĢımla 

ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleĢmesine katkıda bulunması, niteliği 

arttırılmıĢ kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün 

tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi yarıĢmanın ana 

amacını oluĢturmaktadır. 

YARIġMANIN YERĠ VE ALANA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

77.7 Hektar büyüklüğe sahip yarıĢma alanı farklı iĢlevlere konu olan alt alanları 

içermektedir. Kentin ana ulaĢım omurgalarından biri olan Ġsmet Ġnönü Bulvarı yarıĢma alanını 

ikiye bölmekte olup, kuzeyinde; yeni stadyumun açılmıĢ olması nedeni ile günümüzde 

kullanılmayan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Müftü (Efrenk) Deresi‘nin sonlanmaya baĢladığı 

bölümü, askeri alanlar (askerlik Ģubesi ve lojmanları), doğal ve tarihi sit alanı, Çamlıbel semtinin 

Atatürk Caddesi güneyinde kalan parçası ile Cumhuriyet Meydanı bulunmaktadır. YarıĢma 

alanının güneyinde ya da kıyı bandında ise; yine askeri alanlar, deniz feneri, Mersin Su ve 

Kanalizasyon Ġdaresi (MESKĠ) arıtma tesisi, balıkçı barınağı, baĢka bir yerde hizmet vermesi 

düĢünülen lunapark, lunapark alanı ile bütünleĢmesi öngörülen Rekreasyon Alanı, Kruvaziyer 

Liman Bölgesi ve kentin hemen hemen tüm kıyısı boyunca uzanan Sahil Parkı‘nın bir bölümü ile 

Müftü Deresi‘nin denizle buluĢtuğu alan yer almaktadır. 

YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI 

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarıĢmanın türüyle ilgili odası üyesi 

olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. 

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

c) Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 

d) Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

e) ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir), 

f) YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

g) YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında 

olmamak. 

h) YarıĢmaya içinde en az bir Ģehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması 

koĢuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kiĢiler, 

ekipte danıĢman veya yarıĢmacı olarak da yer alabilir. 
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i) Ekipte, yarıĢmacı olmak koĢulu ile Mimar, ġehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip 

Temsilcisi olabilir. 

j) YarıĢmaya katılmak isteyenlerin 50 TL Ģartname bedelini ―Mersin BüyükĢehir 

Belediyesi Fikir Projesi YarıĢması‖ açıklaması ile Mersin BüyükĢehir Belediyesi veznesine veya 

Mersin BüyükĢehir Belediyesinin Ziraat Bankası GiriĢimci ġube hesabına ―IBAN: ―TR 6200 

0100 2180 3511 3730 5106‖ yatırması; alınacak dekontu yarıĢma raportörlüğüne elden veya e-

posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. YarıĢmacıların isim ve adreslerini yarıĢma web 

adresinde yer alan yarıĢma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya 

e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir. 

YarıĢmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir. Projelerin son teslim günü saat 

17.00‘den önce yarıĢmaya kayıt yaptırmamıĢ olan yarıĢmacıların projeleri Ģartname bedeli 

ödenmiĢ olsa da teslim alınmaz. 

YARIġMA TAKVĠMĠ 

• YarıĢmanın Ġlan Tarihi : 26 MART 2018 

• Son Soru Sorma Tarihi : 16 NĠSAN 2018 

• Soruların Yanıtlarının Ġlan Tarihi : 19 NĠSAN 2018 

• Son Yer Görme Tarihi : 21 MAYIS 2018 

• Projelerin Son Teslim Tarihi :   8 HAZĠRAN 2018 

• Kargo ile Teslim Alım Ġçin Son Gün : 12 HAZĠRAN 2018 

• Jüri Değerlendirme BaĢlangıç Tarihi : 26 HAZĠRAN 2018 

JÜRĠ ÜYELERĠ VE RAPORTÖRLER 

Jüri DanıĢman Üyeleri 

1 - Burhanettin KOCAMAZ : Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

2 - Ġbrahim GENÇ : YeniĢehir Belediye BaĢkanı 

3 - NeĢet TARHAN : Mezitli Belediye BaĢkanı 

4 - Prof. Dr. Yalçın Yüksel :  ĠnĢaat Mühendisi/Yıldız Teknik Üniversitesi 

5 - Ahmet Turgut : Yüksek ġehir Plancısı 

Asıl Jüri Üyeleri 

1 - Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ : Mimar/ġehir Plancısı / Yıldız Teknik 

Üniversitesi - Jüri BaĢkanı 

2 - Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER : Mimar / Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

3 - Hakan DEMĠREL : Yüksek Mimar 

4 - Dr. Levent ÜNVERDĠ : ġehir Plancısı / Dokuz Eylül Üniversitesi 

5 - Yrd. Doç. Dr. Yasemin 

      SARIKAYA LEVENT : ġehir Plancısı/Mersin Üniversitesi 

6 - Ömer SAKAR : Mimarlar Odası Mersin ġubesi BaĢkanı 

7 - ġeniz ATEġ : Peyzaj Mimarları Odası Mersin Ġl Temsilcisi 

Yedek Jüri Üyeleri 

1 - Doç. Dr. Esra ġAHĠN BURAT : Mimar / Mersin Üniversitesi 

2 - Yrd. Doç. Elif ÖRNEK ÖZDEN : ġehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi 

3 - Yrd. Doç. Dr. Ġpek DURUKAN : Mimar / Mersin Üniversitesi 

4 - Yrd. Doç. Dr. Onur GÜNGÖR : Peyzaj Mimarı / Toros Üniversitesi 

Raportörler 

1 - Aras Özlem DOĞAN TOPALOĞLU : Mimar / Tarihi Çevre Koruma ġube Müdürü 

2 - Havva ÇAKMAK : Mimar / Kentsel Tasarım ġube Müdürü 
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Raportör Yardımcıları 

1 - Mevlüt EKER : ġehir Plancısı / Tarihi Çevre Koruma ġube 

Müdürlüğü 

2 - Ġbrahim Can ATA : ġehir Plancısı / Planlama ġube Müdürlüğü 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ġEKĠLLERĠ 

Jüri, yarıĢmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 (beĢ) eĢdeğer ödül 

belirleyecek olup, her bir ödül için 50.000 TL. (elli bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca satın 

alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. (yirmi bin Türk Lirası) ayrılmıĢtır. 

YarıĢmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarıĢma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) 

gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. 

Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır. 

YARIġMACILARA VERĠLECEK BĠLGĠ VE BELGELER 

ġartname ve ekleri (aĢağıda belirtilen bilgi ve belgeler) web 

(www.mersinkiyiyarismasi.com) adresinden indirilebilecektir. 

Ek-1: 

a) Kimlik Formu 

b) Katılım Belgesi 

Ek-2: 

a) Mevcut Arazi Kullanım ġeması 

b) Halihazır Harita 

c) Kent Merkezi UlaĢım ve KavĢak Çözümleme 

d) Jeolojik Etüt Verileri 

e) Mülkiyet/ Sahiplilik 

f) Sit Alanı Sınırı ve Tescilli Yapılar 

Ek-3: 

a) Görseller 

YER GÖRME 

Yer görme zorunludur. YarıĢmacıların 21 Mayıs 2018 saat 17.00‘a kadar yarıĢma 

raportörlüğünden yer görme belgesi alarak yarıĢma alanını gördüklerini belgelemeleri 

gerekmektedir. YarıĢmaya katılanlar bu zorunluluğu yerine getirdiklerine dair belgeyi üzerine 

rumuzu ve ―Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon 

Düzenlemesi Fikir Projesi YarıĢması, Yer Görme Belgesi Zarfı‘‘ ibaresi yazılı bir zarfın içerisine 

koyarak proje ve kimlik zarfı ile birlikte yarıĢma raportörlüğüne teslim etmek zorundadırlar. 

Yer görme belgesini alan ve Ģartnameye uygun proje teslim eden (yarıĢma dıĢı 

bırakılmayan ve yer görme zarfında sorun olmayan) yarıĢmacılara yer görme ödemesi 

yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 350 TL‘yi aĢmamak üzere 

ulaĢımla ilgili biletin ibraz edilmesi koĢuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe bir adet 

ödenecektir. 

ĠDARENĠN ADI, ADRESĠ VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adı : Mersin BüyükĢehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi 

BaĢkanlığı 

Adresi : Çankaya Mah. Ġstiklal Cad. Mersin BüyükĢehir Belediyesi 

Hizmet Binası B Blok Kat: 7 Akdeniz/MERSĠN 

Tel : 0324 533 16 01 

Faks : 0324 233 11 57 

Web : www.mersinkiyiyarismasi.com 

Elektronik posta adresi : yarisma@mersin.bel.tr 2306/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.


